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 Εί ναί αλή θεία ό τί  τό χρό νίό πρό βλήμα με τα σκόυπί δία τόυ χωρίόυ  καί τήν απόκόμίδή  τόυς βελτίω θήκε σήμαντίκα  

σε σχε σή με τόν Αυ γόυστό τόυ 2014 καί τόυ 2015. Οί μεγα λόί κα δόί σκόυπίδίω ν πόυ υπή ρχαν στήν εί σόδό τόυ χωρίόυ  

καθω ς ανεβαί ναμε από  Πε τρα καί στήν ε ξόδό τόυ χωρίόυ  πρός Υψήλόμε τω-

πό, πόυ ξεχεί λίζαν,  εί ναί πα-

ρελθό ν. Εκεί νό τό δία στήμα, 

φτία χτήκε ε νας πρόσωρίνό ς 

χω ρός στό αλσυ λίό στόν περί-

φερείακό  τής Στυ ψής, στήν 

ε ξόδό πρός Υψήλόμε τωπό, 

ό πόυ όί κα δόί τόπόθετή θήκαν  

σε τσίμεντε νία πλατφό ρμα σε 

σχή μα πετα λόυ. Στόν χω ρό 

αυτό ν φίλόξενή θήκαν γία 2 

μή νες όί κα δόί, πόυ μεταφε ρ-

θήκαν από  τίς  δυ ό είσό δόυς 

τόυ χωρίόυ . Τό πρό βλήμα 

λυ θήκε πρόσωρίνα  τό τε. Τω -

ρα ε χεί δήμίόυργήθεί  ε νας 

χω ρός, πόλυ  πίό κατα λλήλός 

στόν περίφερείακό  τής Στυ -

ψής, στόν κό μβό πρός Υψήλό-

με τωπό, ό πόυ όί κα δόί τόπό-

θετή θήκαν  σε μίαν αλα να 

στόν παλίό  δρό μό πρός τα 

«Τρα πεζα», ω σπόυ να περα σεί τό μεγα λό απόρρίμματόφό ρό τόυ Δή μόυ Λε σβόυ καί να τόυς αδεία σεί. Εί ναί στήν όυσί α σαν 

σταθμό ς μεταφό ρτωσής των σκόυπίδίω ν, αφόυ  μαζευ όνταί τακτίκα  από  τα σπί τία καί τα στενα  σόκα κία τόυ χωρίόυ . 

Χρεία στήκε να αρθρόγραφή σόυμε στό 64ό φυ λλό τής «Στυ ψής» (Ιαν. 2015) με πρωτόσε λίδό α ρθρό – πρό τασή τόυ Δίόγε νή 

Δρακόυ λα με τί τλό «τα κό πρα μας» καί ακόλόυ θήσε στό 65ό φυ λλό (Αυ γ. 2015) επί σής πρωτόσε λίδό τόυ υπόγρα φόντός 

(Καραπαναγίω τή Ιγνα τή) με τί τλό «τα σκόυπί δία μας», ό πόυ αντίπαρατε θήκαν δυ ό από ψείς. (συνέχεια στη σελ. 3) 

                           Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ»   (συνέχεια στη σελ. 3) 

 
Το ελαιόδιχτο που βάζει 
τέλος στην κούραση από το 
μάζεμα των ελαιόδεντρων! 

(σελ. 6) 

 

Τα νέα των Συλλόγων της 
Στύψης 

(σελ. 10 & 11) 

 
1) Ο Μιχάλης Βαζυριάννης  καί ή μήτε ρα τόυ Αγγε λα  κατε θεσαν στήν Εθνίκή  τρα πεζα τό πόσό  των 50€  στή μνή μή τόυ πατε ρα καί συζυ γόυ Ιγνατί όυ Βαζίργία ννή 
 (συμπλήρω θήκαν 4 χρό νία πόυ ε φυγε από  κόντα  μας). 
2) Ο Διογένης Δρακούλας κατε θεσε γία τήν «Στυ ψή» 50€ στή μνή μή τόυ Ιγνατί όυ Χατζήβλα στή τόυ Ευστρατί όυ (30-10-2016). 
3) Ο Θανάσης & η Μαριάνθη Βαλιουτή καθω ς καί τα παίδία  τόυς  Αγγε λα, Γία ννής καί Τόυ λα πρόσφε ρόυν στήν εφήμερί δα μας 50 € στή μνή μή τόυ Ιγνατί όυ Χατζήβλα στή 
 τόυ Ευστρατί όυ. 
4) Ο Νίκος & η Ελένη Μαρδά πόυ με νόυν στή Μελβόυ ρνή καθω ς καί τα παίδία  τόυς Ευστρα τίός, Χρή στός καί Αγγε λα μετα  τόυ συζυ γόυ τής ε δωσαν γία τήν εφήμερί δα μας 
 50€ στή μνή μή τόυ εξαδε λφόυ τόυς Ιγνατί όυ Χατζήβλα στή τόυ Ευστρατί όυ. 
5) Τό πρόήγόυ μενό φυ λλό τής  «Στυ ψής» ε φτασε στα χε ρία των αναγνωστω ν τής στό χωρίό  στίς 8-8-16. Οί α νθρωπόί τόυ Πόλίτίστίκόυ  Συλλό γόυ ανε λαβαν τήν δίανόμή  τής. 
 Πόλλόί  ε σπευσαν να δω σόυν τόν όβόλό ν τόυς. Συγκεντρω θήκαν 77€ (από  14 α τόμα, πόυ ε δωσαν από  2 ως 20€) καί συγκεκρίμε να από  τόυς: Παλαιοπάνη, Τσολάκη  
 Ανθή, Κοντσέλη Αγγέλα, Καλατζής Νίκος, Κοντσέλη Χρυσούλα, Πιτσούλη Ελευθερία, Κοντσά Κατίνα, Λεμπέση Αθηνά, Μπίλια Ασπασία, Θεοφάνους Όλγα,  
 Αντιγεωργίου Γεώργιος, Παπουτσή Κατίνα, Τόμπρα  Μαριάνθη, Κομνηνού Βασιλική.   
6) Ο Χρήστος Βαλιοντής του Νικολάου (χιργάντς) καί ή συ ζυγό ς τόυ Ευ α πόυ κατόίκόυ ν στή Νε α Υό ρκή – Αστό ρία, μας ε στείλαν γία τήν εφήμερί δα μας 200 δόλ. ΗΠΑ 
 (Φεβρ. 2016). 
7) Η Δέσποινα Βαλιοντή, χή ρα Ευστρατί όυ καί ό γίός τής Θόδωρή ς πρό σφεραν στήν εφήμερί δα μας 50€ στή μνή μή τόυ συζυ γόυ καί πατε ρα Ευστρατί όυ Βαλίόντή  τόυ  
 Νίκόλα όυ-Χίργα ντς (Μα ί ός 2016).  
8) Η κ. Σιδηροπούλου Παρθένα πόυ ζεί στή Σκυ δρα τόυ Νόμόυ  Πε λλας μας ε δωσε γία τήν «Στυ ψή» 20€ (4-8-16) 
9) Η Δήμητρα Κοντού, πόυ κατόίκεί  στό Κερα μί Καλλόνή ς, κατε θεσε στό λόγ. Πείραίω ς γία τήν εφήμερί δα μας 50 €, στή μνή μή τόυ συζυ γόυ τής Κόντόυ  Νίκόλα όυ, τόυ όπόί 
 όυ τα εννία μήνα ε γίναν στίς 31-7-16. 
 

 

Ενημέρωση από τον  
Ελαιουργικό  

Συνεταιρισμό Στύψης 
(σελ. 6 & 10) 

 

 

Το Δημοτικό Σχολείο Στύ-
ψης γιορτάζει την 3η Πα-
νελλήνια Αθλητική Ημέρα! 

(σελ. 4) 

Διευκρινίσεις για τα σκουπίδια της Στύψης 

 
 
 
 
 
                 

     

       «Η ΣΤΥΨΗ»  
           εύχεται σε όλους  

           καλά Χριστούγεννα & 
             ευλογημένο το νέο έτος  

          2017 

  

 Τακτόπόίω ντας τήν βίβλίόθή κή μόυ ε πεσε στα χε ρία 

μόυ τό βίβλί ό «Παναγί α ή Φανερωμε νή τής Στυ ψής». Ένα μί-

κρό  βίβλίαρα κί 50 περί πόυ σελί δων, γραμμε νό σε λό γό λίτό  

καί με σεβασμό  στό μεγαλεί ό τής Παναγί ας μας. Στό χός τόυ 

ή ταν να παρόυσία σεί 

τήν ίστόρί α τής Πα-

ναγί ας τής Φανερω-

με νής τής Στυ ψής, 

καθω ς καί τό θρυ λό 

πόυ συνδε εταί με 

Αυτή ν, με σα από  αλή-

θίνε ς μαρτυρί ες. Επί-

πλε όν, στό βίβλί ό 

αυτό  βρί σκεί ό ανα-

γνω στής σήμαντίκε ς 

πλήρόφόρί ες γία τό 

Αγί ασμα, αλλα  καί γία 

τα Θαυ ματα τής Πα-

ναγί ας. Στό τε λός τόυ,  

υπα ρχόυν φωτόγραφί ες τό σό από  τόν Ιερό  Ναό , ό σό καί από  

τόν περίβα λλόντα χω ρό. Τό σήμαντίκό τερό, ό μως, ίστόρίκό  

ντόκόυμε ντό εί ναί μία παλία  φωτόγραφί α τόυ καταλό γόυ των 

συνδρόμήτω ν υπε ρ τής ανεγε ρσεως τόυ Ιερόυ  Ναόυ  τής Κόί-

μή σεως τής Θεότό κόυ, ό όπόί ός χρόνόλόγεί ταί από  τήν 2α 

Αυγόυ στόυ 1885. Ο συγγραφε ας τόυ, νε ό παίδί , γό νός ίερατί-

κή ς όίκόγε νείας τό ε γραψε σε ήλίκί α μό λίς 18 ετω ν. Με μεγα λή 

μόυ ε κπλήξή δίαπί στωσα ό τί δεν εί ναί α λλός από  τόν Ευστρα -

τίό, δευτερό τόκό γίό τόυ ίερε α τής Στυ ψής, Ελευθερί όυ Καρμί -

ρή. Αξί ζεί να σήμείωθεί  πως ό Ευστρα τίός εκτό ς από  τό συγ-

γραφίκό  τόυ ταλε ντό, εί ναί εξαίρετίκα  δήμίόυργίκό ς καί στήν 

γραφίστίκή  τε χνή. Να, λόίπό ν, πως ε να παίδί  «χαμήλω ν τό -

νων» μπόρεί  να συγκεντρω νεί αυτε ς τίς ίκανό τήτες. Δίδα χτή-

κε από  τήν όίκόγε νεία  τόυ να απότελεί  παρα δείγμα ταπείνό -

τήτας καί εργατίκό τήτας. Δε φαντα ζόμαί να ή ταν γνωστό  ό τί 

ό Ευστρα τίός εί χε γρα ψεί βίβλί ό, ό πως δεν ή ταν με χρί πρό -

σφατα γνωστό  ό τί ε χεί σπόυδα σεί Γραφίκε ς Τε χνες. Άλλός 

ε νας νεαρό ς επαγγελματί ας στό χωρίό  μας, μας κα νεί υπερή -

φανόυς. 

Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Παναγία η Φανερωμένη της Στύψης 



 

 

     
 
 

                             
 
                                          

«Η ΣΤΥΨΗ» 
Τρίμηνη Έκδοση του  

Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης 
Υπεύθυνος κατά νόμο 

Νικόλαος Θρ. Δρακούλας 
Πρόεδρος Δ.Σ.Π.Σ.Σ. 

Στύψη Τ.Κ. 81109  
Πέτρα Λέσβου 

____ 
Δημοσιογραφική επιμέλεια 

α) Ιγνάτιος Κων/νου Καραπαναγιώτης, που κατοι-
κεί στην Έδεσσα Πέλλας και προσφέρεται αφιλο-
κερδώς και  
β) Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη που κατοικεί στο Χαϊδάρι 
Αττικής και προσφέρεται αφιλοκερδώς ομοίως. 

_____ 
 Επιμέλεια Ιστοσελίδας 
www.stipsi.gr/efimerida/  

Στρατής Χατζηβλάστης 
______ 

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως συνδρομητές 
στην εφημερίδα μας ή να δώσουν χειρόγραφα για 
δημοσίευση, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους 
συντάκτες: 
α) Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης 
Φιλικής Εταιρείας 11 Έδεσσα 58200- Πέλλα 
κιν: 6977946294 
σπίτι: 2381020648 
γραφείο: 2381351886 
fax: 2381088886 
e-mail: kignatis@gmail.com 
β) Έλλη Μ. Τσαΐρη 
Οδυσσέως 75 Χαϊδάρι 12461- Αττική 
κιν: 6956294305 
σπίτι: 2105323577 
e-mail: ellietsa1973@gmail.com 

____ 
 

Η συνδρομή σας είναι, βεβαίως, προαιρετική  
αλλά εξαιρετικά χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Για 

το σκοπό αυτό υπάρχουν στη διάθεσή σας δύο 
τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι αναφέρονται 

στην τελευταία σελίδα. 
  
  

Γρ. Δ.Δ. Στύψης 
Αγροτικό Ιατρείο 
Φαρμακείο Στύψης 
               “                 
Σχολείο Στύψης 
Γρ. Εκκλησίας 
Κ.Υ. Καλλονής 
Δημοτ. Ενότ. Πέτρας 
ΚΤΕΛ 
Αεροδρόμιο 
          “                
Νοσοκομείο 
Δημαρχείο Λέσβου 
Μητρόπολη Μηθύμνης 
Γραφείο Εξυπ. Πολιτών 
Λιμεναρχεία 
Μυτιλήνης 
Πειραιά 
Θεσσαλονίκης 
 

Ελαιουρ/κός Σ/μός Στύψης 
e-mail: esstipsi@otenet.gr 
fax: 2253091144 

 
  

2253091209 
2253091204 
2253091111 
6934398550 
2253091210 
2253091328 
2253022222 
2253041235 
2251028873 
2251038722 
2251038700 
2251051100 
2251027777 
2253022337 
2253042222 
  
2251024115 
2104172657 
2310531505 
 

   2253091206 
  

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
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Από τα παλιά... 

Φωτογραφία από την  
Βασιλεία Παλαιοπάνη:  

Βασιλεία & Αντώνης Αλετράς  
Ο Αντώνης Αλετράς γεννήθηκε το 1901, 

οπότε η φωτογραφία τοποθετείται  
χρονικά στη δεκαετία του 1950 

γράφει ο Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης 

  

 Έπίνα τόν καφε  μόυ στήν παραλί α τής Πε τρας. Δί πλα μόυ ε να 

ζευγα ρί Γα λλων πόυ με νόυν μό νίμα τα τελευταί α χρό νία στό 

Σκόυτα ρό, πί νόυν τό κρασί  τόυς. Ετόίμα ζόνταί να πλήρω σόυν. 

Ο α ντρας δίαμαρτυ ρεταί γίατί  ή από δείξή γρα φεί  3€ καί τόυ 

ζήτόυ ν να πλήρω σεί 4€. Απαίτεί  να τόυ δω σόυν από δείξή 4€ 

καί τελίκα  αντί  γί αυτό  τόυ φε ρνόυν 1€ ρε στα. «Κλε φτες» … 

μόνόλόγεί . Υπερβολικοί αυτοί οι Γάλλοι. Απλω ς μία μίκρή  

φόρόδίαφυγή  πρόσπα θήσε να κα νεί ό α νθρωπός. Σίγα  τα ωα !  

 Ιγνάτηδες σε αφθονία! Μία μίκρή  στα σή γία ε να όυζα κί στήν 

αγόρα  τόυ χωρίόυ  συνόδευό μενός από  τόν μίκρό  γίό  μόυ τόν 

Αντω νή καί τήν κό ρή μόυ τήν Με νία. Γυ ρω μας καθό ντόυσαν σε 

2-3 τραπε ζία περί  τόυς ε ξί Ιγνα τήδες: Ο Ιγνα τίός Πετρίω τής 

(Σνα χός), ό Ιγνα τίός Μόλυβία τής (τόυ Γα τόυ), ό Ιγνα τίός Λε βας, 

ό Ιγνα τίός Κόυτζαμπα σής, ό Ιγνα τίός Αλετρα ς, ό Ιγνα τίός Κό-

μνήνό ς (Τσαρίκτσή ς), πόυ εί χαμε συναντή σεί νωρί τερα κί ε νας 

εγω  επτα ! Πλήθωρίσμό ς Ιγνα τήδων στή Στυ ψή, λό γω  τόυ πό-

λίόυ χόυ Αγί όυ Ιγνατί όυ τόυ Αγαλίανόυ  τής Επαρχί ας Μήθυ -

μνής, τόυ όπόί όυ τή μνή μή γίόρτα ζόυμε στίς 14 Οκτωβρί όυ 

2016 (κί ας μήν τό γρα φεί τό ήμερόλό γίό), εξήγω  στα παίδία  

μόυ. Στήν Έδεσσα ό πόυ ζόυ με, τό ό νόμα Ιγνα τίός εί ναί  εξαίρε-

τίκα  σπα νίό, καί ό σόί Ιγνα τήδες υπα ρχόυν γίόρτα ζόυν στίς 20 

Δεκεμβρί όυ στή μνή μή τόυ Αγί όυ Ιγνατί όυ τόυ Θεόφό ρόυ 

(αυτό ν τόν Άγίό τόν γρα φεί τό ήμερόλό γίό)… Με τήν ευκαίρί α 

ευχαρίστω  τόυς φί λόυς (απόκλείστίκα  Μυτίλήνίόί   πόυ με θυ-

μή θήκαν στίς 14 Οκτωβρί όυ). Να εί στε καλα ! 

 Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, εί χαμε μία 

μίκρή  αναφόρα  στόν συγχωρίανό  μας (πλε όν) γερμανίκή ς κα-

ταγωγή ς πόδήλα τή Στε φεν (Steffen Streich), στήν επίτυχί α τής 

συμμετόχή ς τόυ στήν αγωνίστίκή  πόδήλασί α «Trans AM» στήν 

Αμερίκανίκή  Ήπείρό δίανυ όντας 7.081 χίλμ. (τερμα τίσε δευ τε-

ρός ενω  ε χασε τήν πρωτία  από  καθαρή  ατυχί α) καί στήν θερμή  

υπόδόχή  πόυ τόυ ετόί μασαν όί στυψίανόί . Πόλλόί , πόυ δεν τόν 

ή ξεραν  με ρωτόυ σαν κί α λλες λεπτόμε ρείες γία τήν ζωή  τόυ 

στή Στυ ψή. Δεν εί ναί κόυτσόμπόλίό , εί ναί ανθρω πίνό ενδίαφε -

ρόν! Ο Στε φεν λόίπό ν ή ρθε στό χωρίό  τό 2001. Αγό ρασε ε να 

σπί τί στόν «κα μπό» στό χωρίό  μας. Γία λό γόυς υγεί ας (καί 

α θλήσής) ασχόλή θήκε με τό πόδή λατό. Έκανε με τό πόδή λατό  

τόυ τό γυ ρό τόυ νήσίόυ  στήν αρχή . Τό 2010 συμμετεί χε σε πό-

δήλατίκόυ ς αγω νες στό Παρί σί. Τό 2013 πή ρε με ρός σε μεγα λες 

δίόργανω σείς στό Λόνδί νό καί Εδίμβόυ ργό. Τό 2014 σε α λλή 

δίόργα νωσή ε κανε τήν δίαδρόμή  Λόνδί νό – Κωνσταντίνόυ πόλή. 

Τό 2015 συμμετεί χε  στό «Trans Africa» ό πόυ βγή κε πρω τός. 

Τω ρα ετόίμα ζεταί γία τόν γυ ρό τής Αυστραλί ας πόυ θα γί νεί 

με σα στό 2017. Στήν εκδή λωσή τόυ καλόκαίρίόυ  2016 πόυ 

ε γίνε στήν αυλή  τόυ Δήμότίκόυ  Σχόλεί όυ Στυ ψής στό 

«Στυψίανό  Αντα μωμα» ό πρό εδρός τόυ Πόλίτίστίκόυ  Συλλό γόυ 

Στυ ψής Νί κός Δρακόυ λας, ενω πίόν πλή θόυς κό σμόυ, τόν κα λε-

σε στήν εξε δρα γία να τόυ επίδω σεί ως αναμνήστίκό  (τί α λλό;) 

ε να πόδή λατό «μίνίατόυ ρα» καί εν με σω ενθόυσίωδω ν χείρό-

κρότήμα των ό δίκό ς μας Στε φεν εί πε συγκίνήμε νός (σε αρκετα   

 καλα  ελλήνίκα ): «Ήρθαμε πρίν 13-14 χρό νία καί εγκαταστα

  

 θή καμε στή Στυ ψή. Όταν ή ρθαμε σαν ξε νόί, πόλυ  γρή γόρα  αλ

 λα ξαμε τρό πό ζωή ς καί μας αγκα λίασε όλό κλήρό τό χωρίό . Σας 

 ευχαρίστόυ με! Αγωνί ζόμαί με τήν Ελλήνίκή  σήμαί α. Σας ευ χα

 ρίστόυ με». 

 Στήν εκδή λωσή τόυ Πόλίτίστίκόυ  Συλλό γόυ Στυ ψής γία τό Στυ-

ψιανό Αντάμωμα εί δαμε μεταξυ  α λλων τή δασκα λα μας Ευαγ-

γελί α Δρακόυ λα, τόν νε ό πρό εδρό τόυ συλλό γόυ Στυ ψίανω ν 

Μελβόυ ρνής Γεω ργίό Βαλίόντή  καί τό Πρό εδρό τόυ Συλλό γόυ 

Στυψίανω ν Αθή νας ….. καί πόλυ  κό σμό. Ο πρό εδρός τόυ Π.Σ.Σ. 

ξεκί νήσε με ευχαρίστί ες σε ό σόυς ε δωσαν αντίκεί μενα γία τήν 

λαόγραφίκή  ε κθεσή παλίω ν επαγγελμα των, πόυ σβή νόυν λό γω 

τής εξε λίξής: Αντίκεί μενα εργαλεί α δόυλεία ς τόυ ρα φτή, τόυ 

πεταλωτή , τόυ ζευγα , τόυ κόυρε α, τόυ παπόυτσή , τόυ σαμαρα , 

τόυ καπνόκαλλίεργήτή . Στήν ε κθεσή παλίω ν επαγγελμα των 

εί δαμε τσό καρα, καρφία , αλε τρί, μία ραπτόμήχανή , τό σαμα ρί 

καί τα εργαλεί α τόυ, τόν μπόυφε  τόυ κόυρε α, ε να μήχα νήμα 

πόυ ε κανε τόν καπνό  μπα λες.   Η ραπτόμήχανή  πόυ χρήσίμόπόί-

ή θήκε στήν ε κθεσή ανή κε στόν ρα φτή Καραπαναγίω τή Κω στα 

τόυ Γεωργί όυ καί τήν δω ρίσε στό συ λλόγό ή συ ζυγό ς τόυ Με λ-

πω Καραπαναγίω τή. Ο μπόυφε ς τόυ κόυρε α ανή κε στόν κόυρε α 

Βα σό Γελαγω τή καί δω ρίσε στό συ λλόγό ό γίό ς τόυ Στρα τός 

Γελαγω τής. 

 Συνήθί ζω κα θε καλόκαί ρί να σήμείω νω ποιοι συγχωριανοί 

μας ήρθαν από τα ξένα στήν ίδίαί τερή πατρί δα τόυς, κα τί σαν 

απόυσίόλό γός … Φε τός τό καλόκαί ρί εί δαμε (ή  μας εί παν ό τί 

ή ρθαν) από  Αυστραλί α, ό Ιγνα τίός Βαλα σής τόυ Φωκί ωνα με τή 

γυναί κα τόυ Κωνσταντί να Μαντα  τόυ Ξενόφω ντα, ή Ελπίνί κή 

Παπακυρί κόυ – Καλλόνία τή τόυ Αρίστεί δή με τόν α νδρα τής 

Δήμή τρή Παπακυρί κόυ (πόυ κατα γεταί από  τόν Μανταμα δό), ό 

Γίω ργός Βαλίόντή ς τόυ Ιωα ννή με τή γυναί κα τόυ (ό πως μας 

πλήρόφό ρήσε ανε λαβε νε ός πρό εδρός τόυ Συλλό γόυ Στυψία-

νω ν Μελβόυ ρνής), ό Λευτε ρής Ορφανί δής (γίός τόυ Κλεα νθή)με 

τήν γυναί κα τόυ, ή Άσπα Παυλίό γλόυ τόυ Βί κτωρα, ό Γίω ργός 

Κεραμίδα ς τόυ Παναγίω τή καί τής Κατερί νας, ό Γίω ργός Γελα-

γω τής (γίός τόυ Βα σόυ «τ΄ κα ταρ») με τήν συ ζυγό  τόυ καί τα 

τρί α παίδία  τόυς, ή Στε λλα Θεόφα νόυς – Γελαγω τή τόυ Γεωργί -

όυ με τόν συ ζυγό  τής Κόυ τρό Σταυ ρό (πόυ κατα γεταί από  τήν 

Αγ. Παρασκευή ) καί κα πως πίό αργα  (περί  τόν Οκτω βρίό) μας 

ή ρθε ό Από στόλός Βαζυρία ννής καί ή γυναί κα τόυ Καλυψω  (καί 

απ΄ ό ,τί μα θαμε όργα νωσε μία συνα ντήσή με χωρίανόυ ς καί 

φί λόυς τόυς στήν Αθή να λί γό πρίν αναχωρή σεί γία τήν Αυστρα-

λί α). Επί σής εί χε ε ρθεί καί ή κό ρή τόυς Αδαμαντί α. Ακό μα  

ή ρθαν καί φε τός από  τίς ΗΠΑ ό Δήμή τρής Αλετρα ς τόυ Γεωργί -

όυ καί ό Γίω ργός Λίθότό μόυ τόυ Στρατή γή καί τής Αργυρω ς με 

τή γυναί κα τόυ Στε λλα. Από  τήν Γαλλί α μας ή ρθε επί σής ό Βασί -

λής Κόντσε λής. Από  τό Ζαί ρ (Αφρίκή  πρω ήν Βελγίκό  Κόγκό ) 

ό πόυ κατόίκεί  ή ρθε ό Νί κός Κόυτζπή ς τόυ Παναγίω τή. Ομόί ως, 

ή ρθε καί φε τός από  τό Λόυξεμβόυ ργό (συνταξίόυ χός πία) ό 

Στρα τός Χατζήδόυκα κής τόυ Ιωα ννή καί τής Όλγας με τήν γυ-

ναί κα τόυ (κί ε μείνε πα νω από  μή να).      

 

  

 Τό κίσκε τς κα θε χρό νό στό χωρίό  από-

τελεί  μία ξεχωρίστή  δραστήρίό τήτα. Τα τελευ-

ταί α χρό νία τήν πρωτόβόυλί α γία τόν ε ρανό, 

τήν παρασκευή  τόυ καί τή δίανόμή  τόυ τήν 

ήμε ρα τόυ πανήγυρίόυ  τόυ χωρίόυ  στα εννία -

μερα τής Παναγί ας στίς 24 Αυγόυ στόυ αναλαμ-

βα νεί ό Πόλίτίστίκό ς Συ λλόγός Στυ ψής. Ο 

κό πός καί ό χρό νός, πόυ δίατί θεταί δω-

ρεα ν από  πόλλόυ ς χωρίανόυ ς, με λή ή  ό χί 

τόυ συλλό γόυ, εί ναί μεγα λός.  Στήν παρα-

σκευή  τόυ κίσκε τς 2016, συμμετεί χαν 

επτα  α τόμα: α) Νί κός Δρακόυ λας τόυ Θρα-

συ βόυλόυ, β) Κων/νός Πίτσόυ λής, γ) 

Στρατή ς Χατζήδόυκα κής τόυ Κων/νόυ, δ) 

Γίω ργός Μανδα νής τόυ Ιγνατί όυ, ε) Γία ν-

νής Μανδα νής τόυ Ιγνατί όυ, στ) Κω στας 

Αθανασή ς καί ζ) Νί κός Κόυτζπή ς τόυ Πα-

ναγίω τή. Ξεκί νήσαν από  τίς 4 τα ξήμερω -

ματα τής 23-8-16 με α ναμμα τής φωτία ς. 

Η όμα δα εργασί ας καθα ρίσε 120 κίλα  

σίτα ρί, καθα ρίσε 10 κίλα  κρεμμυ δία, τε-

μα χίσαν 250 κίλα  κρε ας από  πρό βατα καί 

μόσχα ρία. Όλή ή δίαδίκασί α παρασκευή ς 

τόυ κίσκε τς ε γίνε παλία  σφαγεί α, τα όπόί α 

καθα ρίσαν καί ε βαψαν τα παίδία  τόυ Πόλίτί-

στίκόυ  Συλλό γόυ Στυ ψής εδω  καί ενα μίσί μή να. 

Έγίνε αγόρα  καταψυ κτή στίς 22-8-2016 γία τα 

κρε ατα πλε όν δεν σφα ζόνταί  στό χω ρό των 

παλίω ν σφαγεί ων. Η σφαγή  των ζω ων γί νεταί 

σε πίστόπόίήμε νό σφαγεί ό καί τό κρε ας 

ε ρχεταί ε τόίμό σε κόμμα τία. Η καθαρίό τήτα 

καθό λή τή δία ρκεία τής παρασκευή ς αλλα  καί 

κυρί ως στό τε λός κατα  τήν δίανόμή  ή ταν υπό-

δείγματίκή . Στό μόί ρασμα τόυ κίσκε τς τό βρα -

δυ στίς 23-8-16, συμμετεί χε ή ί δία όμα δα τόυ 

Π.Σ.Σ.: ό Νί κός Δρακόυ λας, ό Νί κός Κόυτζπή ς, ό 

Στρα τός Χατζήδόυκα κής, ό  Στρατή ς Δρακόυ -

λας καί ό Παναγίω τής Κόυτζπή ς. Οί περίσσό τε 

 

ρόί ή ταν ντυμε νόί με παραδόσίακε ς στόλε ς. Σε 

κα θε τραπε ζί ε δίναν ε να αλόυμίνε νίό πία τό καί 

με μία μεγα λή κόυτα λα τό γε μίζαν. Μετα  τήν 

πρω τή δίανόμή , ακόλόυ θήσε καί α λλή γία 

ό σόυς ή θελαν κί α λλό (εί χε μπό λίκό). Τήν επό -

μενή με ρα, εί δαμε τόν Νί κό Δρακόυ λα, τόν Πα-

ναγίω τή Κόυτζπή  καί τήν Χαρόυ λα Γίαρα-

μα νή – Κόυτζαμπα σή, να δίανε μόυν κίσκε τς 

καί στα σπί τία ήλίκίωμε νων γυναίκω ν καί 

α λλων πόυ δεν μπό ρεσαν να κατε βόυν στήν 

αγόρα  τό συγκεκρίμε νό βρα δυ, σε αλόυμί-

νε νία κεσεδα κία (πόλυ  περίπόίήμε να). Ο 

ε ρανός γία τό κίσκε τς δίενεργή θήκε παρα-

μόνε ς τόυ πανήγυρίόυ  στήν αγόρα , καί τό 

απότε λεσμα ή ταν  θετίκό . Εί χε πρόήγήθεί  ό 

ε ρανός από  σπί τί σε σπί τί σ΄ ό λό τό χωρίό . 

Στήν όμα δα τόυ ερα νόυ συμμετεί χαν: α) 

Νί κός Δρακόυ λας, β) Παναγίω τής Κόυ-

τζπή ς, γ) Νί κή Κότσαυ τή (εγγόνή  τόυ Μίλ-

τία δή Τσαί ρή), δ) Ελπίνί κή Παντή , ε) Μό ρ-

φή Πετρίω τή, στ) Στρατή ς Δρακόυ λας καί 

ζ) Χαρόυ λα Γίαραμα νή.  Αξί ζεί να σήμείω-

θεί  ό τί ό κό σμός εκτό ς από  χρή ματα ε δίνε 

καί ελαίό λαδό, πόυ συγκεντρωνό ταν σε ε να 

μεγα λό δόχεί ό καί πωλόυ νταν αργό τερα στό 

συνεταίρίσμό  καί τό αντί τίμό πρόστί θεταί στό 

γενίκό  συ νόλό τόυ ερα νόυ.  

 (Ιγν. Καρ.) 

Ο Παναγής Μαυρέλης την εποχή που αναλάμβανε την  
παρασκευή του κισκέτς, το 1980.  

Δίπλα του βοηθάει ο παπά Λευτέρης Καρμίρης. 

Για το κισκέτς 2016 

Μικρά αλλά όχι ασήμαντα 

mailto:kignatis@gmail.com
mailto:ellietsa1973@gmail.com
mailto:esstipsi@otenet.gr


 

 

3   ΣΤΥΨΗ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ» 
(συνέχεια από τη σελ. 1) 

 
10) Η Νίτσα Σαχίνη – Τζανερίκου καί ό συ ζυγό ς τής, πόυ κατόίκόυ ν στήν Ερε τρία Ευ βόίας, μας 
 ε δωσε 50 € γία τήν «Στυ ψή». (14-8-16) 
11) Η Θεοκτίστη Ζαργκλή – Τσολάκη, πρό σφερε 20 € γία τήν εφήμερί δα μας (20-8-16) 
12) Ο Μιχάλης Καλλονιάτης & η Έφη Παυλίδου, πρό σφεραν γία τήν «Στυ ψή» 50 δόλ. Αυστραλί ας  
 γία τήν «Στυ ψή» στή μνή μή των γόνε ων τόυς Γεωργί όυ Παυλί δή καί Αρίστεί δή Καλλόνία τή 
 (Ιόυ λίός 2016) 
13) Η Ελπινίκη & ο Δημήτριος Παπακυρίκου, πρό σφεραν γία τή «Στυ ψή» 50δόλ. Αυστραλί ας  
 στή «Στυ ψή» στή μνή μή τόυ πατε ρα τόυς  Αρίστεί δή Καλλόνία τή (Ιόυ λίός 2016) 
14) Η Νίκη Παρέλη χή ρα Στυλίανόυ , πρό σφερε στήν εφήμερί δα μας 10€ στή μνή μή τόυ συζυ γόυ 
 τής. (Αυ γ. 2016) 
15) Η Χρύσα Αντιγεωργίου, πρό σφερε 10€ στήν εφήμερί δα μας, στή μνή μή τόυ κόυνία δόυ τής 
 Νί κόυ Αντίγεωργί όυ καί τόυ αδελφόυ  τής Στε λίόυ Παρε λή. 
16) Η Σοφία Παρέλη – Τζανερίκου, πρό σφερε στήν εφήμερί δα μας 10€ στή μνή μή τόυ πατε ρα τής 
 Στυλίανόυ  (Αυ γ. 2016) 
17) Ο LICI BESIM (Σωκράτης – Παντόπωλεί ό - Καπνόπωλεί ό Στυ ψή, THL. 2253770020) πρό σφερε 
 γία τήν εφήμερί δα μας 20€ (24-8-16)  
18) Ο Νίκος & η Λίτσα Χονδρού πρό σφεραν γία τήν «Στυ ψή» 20€ (22-8-16) 
19) Ο Γιώργος & η Αφρούλα  Πολύζου πρό σφεραν γία τή «Στυ ψή»  στή μνή μή τόυ Άγγελόυ Βαλί
 όυτή , πόυ τε λή Αυγόυ στόυ ε γίναν τα 40ή μερα  τόυ στήν Αθή να, 20€ (22-8-16) 
20) Ο Γιώργος & η Αφρούλα  Πολύζου πρό σφεραν γία τή «Στυ ψή»  στή μνή μή τής Νί κής Πρόκόπί 
 όυ 20€ (22-8-16) 
21) Ο Χρήστος Ζεϊμπέκης τόυ Ευστρατί όυ (Καφε  – Ουζερί  – Ταβε ρνα «Τό Χα νί») πρό σφερε γία τή 
 «Στυ ψή» 50 € (25-8-16) 
22) Ο Στρατής Γεωργέλλης πρό σφερε 50 € γία τήν εφήμερί δα μας (25-8-16) 
23) Η Μαρία Γελαγώτη, χή ρα Νίκόλα όυ πόυ κατόίκεί  στήν Καλλόνή , μας ε δωσε 20€ γία τήν εφήμε
 ρί δα μας στή μνή μή τόυ συζυ γόυ τής (25-8-16).  
24) Ο Παναγιώτης Δελημήτρου τόυ Γεωργί όυ πρό σφερε 40€ γία τή «Στυ ψή» (26-8-16) 
25) Ο Μολυβιάτης Ελευθέριος, πόυ κατόίκεί  στήν Αθή να, μας ε δωσε γία τήν εφήμερί δα μας 20€ 
 (31-8-16) 
26) Η Σάββα Φωτούλα (όίκόδόμίκα  υλίκα  Πε τρα) πρό σφερε γία τήν «Στυ ψή» 100€ (Αυ γ. 2016) 
27) Ο Απόλλων Φιλής – Γελαγώτης, πόυ κατόίκεί  στήν Αθή να, πρό σφερε γία τήν εφήμερί δα μας 
 20€ (2-9-2016) 
28) Ο Περικλής & η Ελένη Καραντάνη από  τό Σί δνευ  Αυστραλί ας πρό σφεραν γία τήν «Στυ ψή» 
 100δόλ. Αυστραλί ας (= 67€)  
29) Ο Ζαφειρόπουλος Δημήτρης πρό σφερε στήν εφήμερί δα μας (με σω τόυ Από στόλόυ 
 Βαζυρία ννή/κατα θεσή στήν Εθνίκή  τρα πεζα) 50$ Αυστραλί ας (35€). (21/09/2016)  
30) Ο Απόστολος & η Καλυψώ Βαζυριάννη πρό σφεραν στήν εφήμερί δα μας (κατα θεσή στήν Ε
 θνίκή  τρα πεζα) 50€. (21/09/2016) 
31) Η Τσιπνή Μαρία πρό σφερε στήν εφήμερί δα μας (με σω τόυ Από στόλόυ Βαζυρία ννή/κατα θεσή 
 στήν Εθνίκή  τρα πεζα) 50€ στή μνή μή τόυ συζυ γόυ τής, Γεω ργίόυ Τσίπνή  καί των γόνε ων & πε
 θερίκω ν Νί κόυ & Κατερί να Μπαλε λόυ καί Παναγίω τή & Ευθυμί α Τσίπνή . (21/09/2016) 
32) Η Βουλαδά Ειρήνη πρό σφερε στήν εφήμερί δα μας (κατα θεσή στήν Εθνίκή  τρα πεζα) 200€ στή 
 μνή μή τόυ Κων/νόυ Βόυλαδα . (22/08/2016) 
33) Ο Κλεάνθης Περσίδης (γίός Θε λμας Στραβόυλε λλή-Περσί δή) ό όπόί ός ζεί καί εργα ζεταί στή 
 Θεσσαλόνί κή, κατε θεσε στήν Εθνίκή  Τρα πεζα 100€ στή μνή μή τόυ πατε ρα τόυ Γία ννή Περσί δή 
 καί τής πόλυαγαπήμε νής τόυ θεί ας Καλλίό πής Στραβόυλε λλή-Κόυλίαδε λλή. (25/08/2016) 
34) Από την Ρίτα Κόντου λα βαμε μία επίταγή  γία τήν «Στυ ψή» αξί ας 40€ στή μνή μή τής Όλγας καί 
 Γρήγό ρή  Δρακόυ λα, καθω ς καί στή μνή μή τής Περμαθόυ λας καί Νίκόλα όυ Κό ντόυ (11/11/16)  
35) Ο Χατζηβλάστης Στρατής & Ευγενία πρό σφεραν γία τήν εφήμερί δα μας 100€ στή μνή μή τόυ 

αγαπήμε νόυ τόυς παίδίόυ  Ιγνα τίόυ Χατζήβλα στόυ, πόυ «ε φυγε» σε ήλίκί α 41 ετω ν. 
(08/11/2016) 

36) Ο Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου πρόσφε ρεί 50€ στήν εφήμερί δα μας 
(12/12/2016). 

37) Η Γεωργέλλη Μαίρη κα τόίκός Μυτίλή νής πρό σφερε 50€ στήν εφήμερί δα μας στή μνή μή τής 
Νί κής Πρόκόπί όυ με σω τής Μαρί ας Πρόκόπί όυ). 

38) Η Χατζημπελαντέρη (Παυλιόγλου) Ευστρατία πόυ κατόίκεί  στα Δα φία πρό σφερε 50€ στήν 
εφήμερί δα μας στή μνή μή τής Νί κής Πρόκόπί όυ με σω Μαρί ας Πρόκόπί όυ. 

 
Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά όλους. 

 

Από τον έρανο για το κισκέτς (Στύψη, Αύγουστος 2016) 

  
 Τό καλόκαί ρί τόυ 2015 συναντήθή καμε με τήν Ασπασί α Μαρόυ -
λή στό δρό μό γία τίς εκδήλω σείς τόυ Πόλίτίστίκόυ  Συλλό γόυ καί μόυ 
ανε φερε γία τήν εξαίρετίκή  δόυλεία  πόυ ε γίνε με τίς πρόσφόρε ς των 
χωρίανω ν μας ω στε να χαραχτεί  ό δρό μός στόυ «Παυλή  τα Ρα -
χτα» (ό πως τόν ξε ρόυμε ό λόί) με χρί τόν περίφερείακό . Παραπόνε θήκε 
δε, ό τί ή εφήμερί δα μας, πόυ συνή θως πρόβα λεί κα θε εθελόντίκή  δρα σή 
πόυ συμβαί νεί στό χωρίό , στήν περί πτωσή αυτή  δεν ε κανε καμία  ανα-
φόρα . Έχεί δί κίό, αλλα  θα πρε πεί να σήμείωθεί  ό τί δεν μας ε στείλε κα-
νε νας αυτή  τήν πλήρόφό ρήσή. Πρα γματί ό ταν επε στρεψε στήν Αθή να, 
μας ε στείλε μία επίστόλή  με αναφόρα  σ΄ αυτή  τή δρα σή γία τήν δίευθε -
τήσή καί τήν χα ραξή τόυ δρό μόυ στόυ «Παυλή  τα Ρα χτα» (αλλα  ό πως 
συμβαί νεί καμία  φόρα  τό κεί μενό, πόυ πρόόρί ζόνταν γία πρόήγόυ μενό 
φυ λλό, τό ε φαγε ό «δαί μων τόυ ήλεκτρόνίκόυ  υπόλόγίστή »). Μας δίε -
φυγε καί δεν δήμόσίευ θήκε όυ τε στό φυ λλό τόυ καλόκαίρίόυ  2016. 
 Αλλα  ας ε ρθόυμε στό θε μα μας! Στό πρόλόγίκό  σήμεί ωμα 
ε γραφα: Τόυ «Παυλή  τα Ρα χτα» εί ναί ε να τμή μα τόυ δρό μόυ πόυ εί ναί 
κατήφόρίκό  καί όί βρόχε ς καί τα νερα  τό δία βρωσαν. Ο Δή μός Πε τρας 
καί αργό τερα ό Δή μός Λε σβόυ, τό εί χαν εγκαταλεί ψεί ε τσί κί αλλίω ς. 
Μόία ζεί παρα λόγό να μήν αναλαμβα νεί ό Δή μός να κα νεί τα στόίχείω δή 
ε ργα γία τήν βελτί ωσή τής πόίό τήτας ζωή ς στα χωρία  μας καί να εί ναί 
απαραί τήτή ή αυτενε ργεία καί ή χόρήγί α των πόλίτω ν. Ευτυχω ς όί στυ-
ψίανόί  δεν τσίγκόυνευ όνταί ό ταν πρό κείταί γία τό κόίνό  καλό . Άξίζε 
λόίπό ν τόν κό πό να αναφερθεί  καί ή εφήμερί δα μας σ΄ αυτή  τήν κόίνή  
πρόσπα θεία. Έστω καί μετα  από  4-5 χρό νία, μας ε στείλε ή Ασπασί α μία 
ενήμερωτίκή  επίστόλή , πόυ ακόλόυθεί  καί ή όπόί α θα μπόρόυ σε να εί -
ναί καί κα τί σαν απόλόγίσμό ς τόυ ε ργόυ (γίατί  γία κανόνίκό  ε ργό πρό -
κείταί). Τήν ευχαρίστόυ με. (18-10-2015 Ιγν. Καρ.).  
 Χρεία στήκε α λλός ε νας χρό νός γία να δήμόσίευτεί  στήν εφήμερί -
δα μας! Ζήτα με συγνω μή. Τό γρα μμα τής Ασπασίας  Μαρούλη – Μολυ-
βιάτη ε χεί ως εξή ς:   «To 2010 ή ταν πρό εδρός (σ.σ. νόμί ζω αντίδή μαρ-
χός) ό Μίχα λής Καλατζή ς, πόυ εί ναί καί σήμερίνό ς πρό εδρός. Με δίκία  
τόυ πρωτόβόυλί α φρό ντίσε να χαραχτεί  ό δρό μός, τόυ «Παυλή  τα Ρα -
χτα» ό πως τόν γνωρί ζόυμε ό λόί, με χρί τόν περίφερείακό  ό πως καί ε γίνε. 
Τό κόμμα τί ό πως ξε ρόυμε εί ναί κατήφόρίκό , όί βρόχε ς καί τα νερα  τό 
δία βρωσαν καί ε τσί εγκαταλεί φτήκε, δυστυχω ς. Οί γεί τόνες ό λόί, από-
φασί σαμε από  κόίνόυ  να φτία ξόυμε τα πίό επίκί νδυνα κόμμα τία. Με 
πρόσωπίκή  εργασί α καί όίκόνόμίκή  πρόσφόρα . Τό κόμμα τί ή ταν αρκε-
τα  μεγα λό καί τα ε ξόδα πόλλα . Σκεφτή καμε να ζήτή σόυμε βόή θεία, καί 
ό πόυ μας ε παίρνε από  τόυς χωρίανόυ ς τό κα ναμε. Οί «Στυψίανόί »  φή-
μί ζόνταί γία τό φίλό τίμό  τόυς. Μας βόήθή σανε απλό χερα καί ας ζόυ με 
σε δυ σκόλες επόχε ς. Επί σής, θε λω να αναφερθω  καί στόυς χωρίανόυ ς 
μας, πόυ ζόυ νε στήν ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ανταπόκρί θήκαν στό κα λεσμα  μας 
ό πως κα νόυνε πα ντα  καί τόυς ευχαρίστω . Ακό μα, κλήρω σαμε κί ε να 
γόυρόυ νί καί απ’ τή λόταρί α μαζε ψαμε 1000 ευρω . Ο Μίχα λής Κεχαγία ς 
καθα ρίσε τό δρό μό απ’ τίς πε τρες  με τό μήχα νήμα  τόυ, γία να στρωθεί   
τό  τσίμε ντό. Ξεκίνή σαμε δείλα  - δείλα  καί καταφε ραμε να τόν ενω σόυ-
με με χρί τόν περίφερείακό , ξεκίνω ντας απ’ τόυ Θα σόυ καί φτα σαμε ε ως 
κα τω, αφή νόντας πί σω αρκετε ς ατε λείες, γίατί  τα λεφτα  τελεί ωσαν. Ο 
δρό μός περπατίε ταί καλα . Μα λίστα τόν «τίμα νε» πόλλόί  χωρίανόί  καί 
εί ναί χαρα  μας πόυ εξυπήρετεί ταί ό κό σμός. 

Του Παυλή τα ράχτα 

  
 Τόυλα χίστόν επτα  κρόυ σματα παραβία σεων σπίτίω ν εί χαμε με σα στό 
2016 στή Στυ ψή.  Τό βρα δυ τής Τετα ρτής 9 Μαρτί όυ 2016, όί κλε φτες μπή καν 
σε δυ ό σπί τία καί αφαί ρεσαν σήμαντίκα  χρήματίκα  πόσα  συ μφωνα με πλήρό-
φόρί ες μας. Τα κρόυ σματα ε τσί ό πως μας τα μετε φεραν όί χωρίανόί  εί ναί τα 
εξή ς: 1) Τήν α νόίξή τόυ 2016 «σαλαγόυ σαν» ν΄ ανόί ξόυν τήν κλείδαρία  τής πό ρ-
τας στό σπί τί τόυ Φωκί ωνα Παπανίκόλα όυ. Οί α νθρωπόί, τόυς πή ραν μυρόυδία  
καί όί κλε φτες τήν κόπα νήσαν … 2) Χτυ πήσαν τό σπί τί τόυ Γίω ργόυ Παρε λή 
πόυ εί ναί κα πως απόμακρυσμε νό καί 
ψήλα . Πή ραν πρα γματα, ρόυ χα καί χρήσί-
μόπόί ήσαν τήν τόυαλε τα, … ξυρί στήκαν 
όί αθεό φόβόί! 3) «Χτυ πήσαν» τό σπί τί 
τόυ συγχωρεμε νόυ Ιγνα τίόυ Βαλίόντή , 
απ΄ ό πόυ (συ μφωνα με πλήρόφόρί ες μας) 
πή ραν γυ ρω στα 3.000 €!, 4) Παραβί ασαν 
τό σπί τί τόυ Παναγή  Βαλίόντή  καί αφαί -
ρεσαν επί σής χρήματίκό  πόσό , 5) Τήν ί δία 
περί όδό πή ραν από  τό ψήτόπωλεί ό τόυ 
Μαρί νόυ χρήματίκό  πόσό . Με ρα μεσήμε ρί 
βρή καν ανόίχτό  καί χωρί ς α νθρωπό τό 
μαγαζί  καί σαν ελαφρόχε ρήδες αφαί ρε-
σαν τό χαρτζήλί κί τόυς …, 6) Οί ρίφίφί δες 
«χτυ πήσαν» στό σπί τί τόυ Στρα τόυ Χα-
τζήβλα στή στήν εί σόδό τόυ χωρίόυ . Πή -
ραν ήλεκτρίκα  εί δή καί ε καναν ζήμία  
στήν πό ρτα. Όπως μας εί πε ό Στρατή ς, ή «ζήμία » ανή λθε 800 € περί πόυ. 7) Πα-
ραβί ασαν τό ψίλίκατζί δίκό στό κε ντρό τής αγόρα ς. Μετα  από  αυτό  ε βαλε στό 
παρα θυρό σίδερία  γία να ενίσχυ σεί τήν ασφα λεία  τόυ. 8) Τελευταί ό κρόυ σμα 
αναφε ρόυμε τήν «επί σκεψή» φό βήτρό των δραστω ν στό σπί τί τής Με λπως 
Καραπαναγίω τή. Δεν πή ραν τί πότα αλλα  ή ήλίκίωμε νή γυναί κα ό σό να ΄ναί φό-
βή θήκε. Οί κα τόίκόί τόυ χωρίόυ  αναστατω θήκαν. Πρω τή φόρα  συμβαί νόυν 
τε τόία γεγόνό τα στό χωρίό . Πα νε όί επόχε ς πόυ αφή ναμε ξεκλεί δωτα τα σπί τία 
μας καί δεν συνε βαίνε τί πότα! Η αστυνόμί α, πόυ πλε όν εδρευ εί στήν Καλλόνή , 
από  ό σό ξε ρόυμε δεν εντό πίσε τόυς δρα στες, πόυ κα πόίόί πίθανόλόγόυ ν ό τί 
μπόρεί  να εί ναί καί από  τό χωρίό  … Μακα ρί να μήν εί ναί ε τσί! 

Οι κλοπές σε σπίτια  
της Στύψης 

Είσοδος σπιτιού στη Στύψη 
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Ημερολόγιο δραστηριοτήτων Πολιτιστικού  
Συλλόγου Στύψης 

 Με επίτυχί α καί μεγα λή συμμε-
τόχή , δίόργανω θήκε ή 1η Ποδηλατά-
δα Στύψης από  τόν Πόλίτίστίκό  Συ λ-
λόγό Στυ ψής καί τόν Steffen 
Streich. Μία πόλυ  ό μόρφή βό λτα με 
πόδή λατα, από  τή Στυ ψή ως τόν Άγίό 
Νίκό λαό πρίν τήν Πελό πή καί πί σω 
στή Στυ ψή. Χόρήγό ς τής εκδή λωσής 
ή ταν ό εργόλα βός όίκόδόμω ν Δίόγε -
νής Δρακόυ λας, τόν όπόί ό ευχαρί-
στόυ με πόλυ . Επί σής να ευχαρίστή -
σόυμε τό Αστυνόμίκό  τμή μα Καλλό-
νή ς πόυ μας δίε θεσε περίπόλίκό  καί 2 
α νδρες τόυ, γία τήν ασφαλή  πόρεί α 
των πόδήλατω ν, τόν γίατρό  όρθόπε-
δίκό  Αναστα σίό Παπαδό πόυλό γία 
τήν ίατρίκή  υπόστή ρίξή, τό ζαχαρό-
πλαστεί ό τής Άρτεμής Χίω τόυ στήν 
Πε τρα γία τα κερα σματα πόυ πρό-
σφε ρθήκαν στόυς συμμετε χόντες καί 
τόυς δυ ό φωτόγρα φόυς μας Μαρί α 
Δρακόυ λα καί Παναγίω τή Κόυτζπή . 
Συγχαρήτή ρία σε ό λόυς ό σόυς ε λαβαν 
με ρός, μίκρόυ ς καί μεγα λόυς καί ίδίαί -
τερα στόυς φί λόυς μας πόυ ή ρθαν 
από  τήν Μυτίλή νή. Ευχό μαστε στήν 
επό μενή πόδήλατα δα όί 50 συμμετό-
χε ς να γί νόυν 100! 

 Τήν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου φίλόξενή σαμε στό γή πεδό τής 
Στυ ψής τόυς παλαί μαχόυς τόυ Παλλεσβίακόυ  γία ε ναν αγω να φίλαν-
θρωπίκόυ  χαρακτή ρα. Στό τε λός τόυ παίχνίδίόυ  κλήρω θήκε μί α είκό -
να τής Παναγί ας καί επί σής βραβευ τήκε ό Σύλλογος Παλαιμάχων 
του Παλλεσβιακού γία τήν ευγενή  συμμετόχή  τόυ. Θα θε λαμε να 
ευχαρίστή - σόυμε τόν 
κό σμό πόυ ή ρθε στό 
γή πεδό, ό σόυς βόή -
θήσαν όίκό- νόμίκα  τόν 
σκόπό  τής εκδή λωσής, 
τόυς παλαί - μαχόυς τόυ 
Παλλεσβία- κόυ  καί τόν 
Πρό εδρό τόυς Πανα-
γίω τή Ζόρ- μπα  γία τήν 
συμμετόχή  καί ίδίαί τε-
ρα γία τήν όίκόνόμίκή  
τόυς πρό- σφόρα  καί 
τόν Δίαίτή- τή  Μα ρκό 
Βρατσα νό, πόυ αφίλόκερδω ς δίαίτή τευσε τόν αγω να. Η εκδή λωσή 
ή ταν μία συνδίόργα νωσή τόυ Πόλίτίστίκόυ  Συλλό γόυ, τόυ Αθλήτίκόυ  
Συλλό γόυ, τόυ Ιππίκόυ  Συλλό γόυ, τόυ Συλλό γόυ Γόνε ων καί Κήδεμό -
νων, τόυ Ελαίόυργίκόυ  Συνεταίρίσμόυ  καί τής Τόπίκή ς Κόίνό τήτας 
σε συνεργασί α με τόν Συ λλόγό Παλαίμα χων Παλλεσβίακόυ . 

 Τό Σάββατο 4 Ιουνίου 
2016, πραγματόπόίή θήκε στό 
Αγρότίκό  Ιατρεί ό Στυ ψής εθελο-
ντική αιμοδοσία, για την τρά-
πεζα αίματος του χωριού μας, 
με ίκανόπόίήτίκή  πρόσε λευσή. 
Υπευ θυνες αίμόδόσί ας ή ταν ή 
γίατρί να Μαμαρε λλή Βασίλίκή  
καί ή νόσήλευ τρία Κυρίακόυ Φω-
τείνή . Αί μα ε δωσαν όί: Βαφείω -
τής Γεω ργίός, Καλατζή ς Θεόφα -
νής, Βαλίόυτή  Μαρί α, Σλόυμα τής 
Ευστρα τίός, Γελαγω τής Ευστρα -
τίός, Γίαννή  Ευστρατί α, Γίαννή  
Παναγίω τα, Παρε λλής Ελευθε ρί-
ός, Αλετρα -Πίτσόυ λή Γεωργί α, 
Μαραγκό ς Κω στας, Γίαραμα νή 
Χαρόυ λα, Μαυραγα ννή Ιωα ννα, 
Κεραμίδα ς Παναγίω τής, Παγί δας  

 
Ιγνα τίός, Μαυρε λλής Ευστρα τίός, 
Γίαρή μαγας Κλεό βόυλός καί Δρα-
κόυ λας Νίκό λαός. Ένα μεγα λό 
μπρα βό σε ό λόυς, ό πως επί σής 
μπρα βό καί σε ό σόυς ή ρθαν αλλα  
γία δία φόρόυς λό γόυς δεν μπό ρε-
σαν να δω σόυν καί σε ό σόυν 
ή θελαν αλλα  δεν μπό ρεσαν να 
ε ρθόυν. Τήν επό μενή φόρα  μακα -
ρί να εί μαστε α λλόί τό σόί καί πε-
ρίσσό τερόί! 

 Τό Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 κλιμάκιο αιμοδοσίας 
από το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης απότελόυ μενό από  
τήν Γίατρό  Γίαννόυσί όυ Ευαγγελί α καί τήν νόσήλευ τρία Κυρία-
κόυ  Φωτείνή  βρε θήκε στήν Στυ ψή, ό πόυ πραγματόπόίή θήκε 
εθελόντίκή  αίμόδόσί α στόν χω ρό τόυ Αγρότίκόυ  Ιατρεί όυ γία 
τήν τρα πεζα αί ματός Στυ ψής. Οί εθελόντε ς αίμόδό τες ή ταν όί: 
Σανταβα ς  Άγγελός, Φίλή ς Άγγελός, Κεραμίδα ς Παναγίω τής, Πα-
γί δας Ιγνα τίός, Αλετρα  Πίτσόυ λή, Γεωργί α, Γελαγω τής Ευστρα τί-
ός, Πόλυ ζός Νίκό λαός, Εγγλε ζός Γεω ργίός, Μαυρε λλής Ευστρα τί-
ός, Γίαρή μαγας Κλεό βόυλός, Παλαίόπα νή Βασίλεί α, Δρακόυ λας 
Νίκό λαός. Συγχαρήτή ρία σε ό λόυς τόυς αίμόδό τες, καθω ς καί σε 
ό σόυς ή ρθαν αλλα  δεν μπό ρεσαν να δω σόυν γία δία φόρόυς λό -
γόυς. 

 Τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 στίς 3μ.μ. ό Πόλίτί-
στίκό ς Συ λλόγός Στυ ψής δίόργα νωσε Χριστουγεννιάτικο πα-
ζάρι στήν αγόρα  τής Στυ ψής. Μία ό μόρφή γίόρτή  γία ό λόυς, μί-
κρόυ ς καί μεγα λόυς, με πλόυ σία δω ρα, κε φί, μόυσίκή , παίχνί δία 
καί γίόρτίνή  ατμό σφαίρα.  

 Ημε ρα γίόρτή ς στή Λε σβό σή -
μερα 8 Νόεμβρί όυ 2016! Ένας 
α νθρωπός πόυ αγαπα  ίδίαί τερα τό 
νήσί , ό Steffen Streich, γεννήμε νός 
στήν ανατόλίκή  Γερμανί α, μετακό μίσε 
στή Λε σβό πρίν πόλλα  χρό νία. Εί ναί 
πόδήλα τής με πόλλε ς συμμετόχε ς καί 

δίακρί σείς σε δίεθνεί ς αγω νες μεγα -
λων απόστα σεων, με πίό πρό σφατό 
τόν Transamerica, ό πόυ μετα  από  
7.000 χίλίό μετρα καί σε 18 ήμε ρες, 
2ωρες καί 18 λεπτα  τερμάτισε 2ος!  

6ο Στυψιανό Αντάμωμα 2016   
 

 Εξαιρετική επιτυχία είχε και η φετινή εκδήλωση για  το 6ο 
Στυψιανό Αντάμωμα  2016, το οποίο παρακολούθησε πλήθος κό-
σμου.  
 Η εκδή λωσή τόυ Πόλίτίστίκόυ  Συλλό γόυ στίς 20-8-2016  εί χε γενί-
κή  εί σόδό 5€ είσίτή ρίό. Στόυς είσερχό μενόυς πρόσφε ρθήκε ε να σαπόυ νί 
παραδόσίακό  (από  ελαίό λαδό) εί τε ε να μπόυκαλα κί λα δί  ή  ε να μπόυκα-
λα κί όυ ζό.   
 Τα χόρευτίκα  παρόυσί ασαν 3 χόρόυ ς τό καθε να (παίδίκό , γυναί-
κεί ό, καί ανδρίκό ), ε τσί δεν ή ταν βαρετό . Η εναλλαγή  κρατόυ σε τό ενδία-
φε ρόν των θεατω ν. Τό Εφήβίκό  Τμή μα Στυ ψής χό ρεψε τρείς χόρόυ ς από  
τήν Μίκρα  Ασί α: ΓΙΑΤΖΗΛΑΡΙΑΝΗ, ΑΙ ΝΤΕ ΟΠΛΕΣ, ΓΚΙΟΥΖΕΛ ΟΓΛΑΝ. Τό 
Τμή μα Ενήλί κων Πε τρας  χό ρεψε τρείς χόρόυ ς από  τίς Κυκλα δες: ΣΥΡΤΟΣ 
ΝΑΞΟΥ, ΑΡΑΠΙΝΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΣΥΡΤΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ. Τό Τμή μα Ενήλί κων 
Γυναίκω ν Στυ ψής χό ρεψε τρείς χόρόυ ς από  τήν Κρή τή: ΣΥΡΤΟΣ ΧΑΝΙΩΤΙ-
ΚΟΣ, ΠΡΙΝΙΩΤΗΣ, ΛΑΖΩΤΗΣ. Τό Τμή μα Ενήλί κων Ανδρω ν Στυ ψής τρα-
γόυ δήσε καί  χό ρεψε τρείς χόρόυ ς από  τή Λε σβό : ΣΑΛΑ ΣΑΛΑ 
(ΤΡΑΓΟΥΔΙ), 10. ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 11. ΠΕΡΓΑΜΟΣ, 12. ΜΑ-
ΖΩΜΕΝΟΣ. Ο δα σκαλός των χόρευτίκω ν Γία ννής Παπόυτσα νής ξανα κανε 
ε κκλήσή στόυς Στυψίανόυ ς να πλαίσίω σόυν τό χόρευτίκό  με ενή λίκες πόυ 
θα μεταφε ρόυν τίς χόρευτίκε ς τόυς δεξίό τήτες καί στόυς νεω τερόυς. Οί 
παραδόσίακε ς στόλε ς ή ταν καλόδίατήρήμε νες, αλλα  θε λόυν  κί α λλες…  
 Τό θεατρίκό  πόυ παρόυσία στήκε στήν εκδή λωσή, εί χε θε μα τήν 
δίαχρόνίκή  μεταφόρα  τεχνόγνωσί ας από  τή μία γενία  στήν α λλή. Η μία 
α νόίγε φυ λλα, ή α λλή κεντόυ σε, ή α λλή ε ραβε … Μα να, γίαγία , κό ρή κί 
εγγόνή , δίήγίό ντόυσαν τήν εξε λίξή τής ζωή ς. Τό θεατρίκό  εί χαν ετόίμα σεί 
φί λόί μας από  τήν Αγ. Παρασκευή  καί ξεκί νήσε με μία πρόσευχή  τής μί-
κρό τερής κόπε λας. Ακόλόυ θήσαν τα σαντόυ ρία απ΄τήν Αγία σό. Παλία , 
ό λες όί μόυσίκε ς μπα ντες συνόδευ όνταν καί από  ε να σαντόυ ρί.  
 

(Ιγν. Καραπαναγιώτης) 
  Στιγμιότυπο από το 6ο Στυψιανό Αντάμωμα 2016 

Computer ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ–
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
Αερ. Γίανναρε λή 20 Μυτίλή νή 81100 

Τήλ. 2251021081 / φαξ 2251029516 & κίν. 
6932257338 

Email: info@cmface.gr 
www.comface.gr 

 

https://www.facebook.com/steffen.streich
https://www.facebook.com/steffen.streich
mailto:info@cmface.gr%20/url
http://www.comface.gr/


 

 

5   ΣΤΥΨΗ 

Δημοτικό Σχολείο Στύψης 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

         3η Πανελλήνια αθλητική ημέρα 
 
          Τή Δευτε ρα 3 Οκτωβρί όυ γίόρτα στήκε από  τό Σχόλεί ό ή 3ή Πανελλή νία αθλήτίκή  
ήμε ρα, με πρόβόλή  σχετίκόυ  βί ντεό,  αθλήτίκε ς δραστήρίό τήτες, παίχνί δία καί δρα σείς 
γυ ρω από  τό φετίνό  θε μα: «Νόίω σε τή χαρα  τής α θλήσής χωρί ς τό α γχός τής νί κής καί 
τόν φό βό τής απότυχί ας»  (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ). 
          Η συμμετόχή  των παίδίω ν ή ταν καθόλίκή , τό χα ρήκαν καί τό δίασκε δασαν στό χω -
ρό τόυ γήπε δόυ από  ό πόυ καί όί φωτόγραφί ες. 

  
 Εί ναί φανερα  πίό ε ντόνες, τα τε-
λευταί α χρό νία, όί δρα σείς των συλλό γων 
πόυ δραστήρίόπόίόυ νταί στό χωρίό  μας. 
Είδίκό τερα, τα πρόεδρεί α καί τα με λή 
των συλλό γων, Γόνε ων & Κήδεμό νων καί 
Πόλίτίστίκόυ , ε χόυν σταθεί  αρωγόί  καί 
συμπαραστα τες στή Σχόλίκή  μας μόνα δα 
κα θε φόρα  πόυ τόυς χρείαστή καμε. Βρί -
σκόνταί σε συνεχή  επαφή  μαζί  μας καί 
γνωρί ζόντας τίς ανα γκες μας, πρόσπα-
θόυ ν στό με τρό των δυνατότή των τόυς, 
τό αναγνωρί ζόυμε, να ανταπόκρίθόυ ν σε 
αυτε ς καί να τίς καλυ ψόυν. Από  τήν 
πλευρα  μας, σαν Σχόλίκή  μόνα δα, νίω -
θόυμε τήν ανα γκή, Δίευθυντή ς καί  δίδα-
κτίκό  πρόσωπίκό , να τόυς ευχαρίστή σόυ-
με γία τή συνεργασί α καί να τόυς δίαβε-
βαίω σόυμε ό τί, με τή συνεχή  πρόσπα θεία 
ό λων μας, θα καταφε ρνόυμε να πρόσφε -
ρόυμε τό καλυ τερό στα  παίδία  μας, ό σόν 
αφόρα  τή μό ρφωσή  τόυς αλλα  καί τήν 
κτήρίακή  υπόδόμή , πόυ φε ρεί τό ό νόμα 
«Δήμότίκό  Σχόλεί ό Στυ ψής» καί απότελεί  
πραγματίκό  στόλί δί γία τό χωρίό  μας.  
Νίω θόυμε ακό μα τήν ανα γκή να ευχαρί-
στή σόυμε τόν Ευστρα τίό Φίλή  τόυ Κων-
σταντί νόυ, μό νίμό κα τόίκό Αγγλί ας, πόυ 
με τήν πρόσφόρα  ε ξί ήλεκτρόνίκω ν υπό-
λόγίστω ν,  μας ε δωσε τήν ευκαίρί α να 
εξόπλί σόυμε τήν αί θόυσα πλήρόφόρίκή ς 
τόυ Σχόλεί όυ, καθω ς καί τόν Χρή στό Γε-
λαγω τή τόυ Βασίλεί όυ, γία τήν αφίλόκερ-
δή  τεχνίκή  υπόστή ρίξή  των, στό να αντα-
πόκρίθόυ ν στίς ανα γκες τόυ μαθή ματός 
των Τ.Π.Ε (Τεχνόλόγί ας Πλήρόφόρίω ν &  

 
Επίκόίνωνί ας) τόυ Σχόλεί όυ μας.   Ακό μα  
εκφρα ζόυμε  θερμε ς ευχαρίστί ες:  Στίς 
μόδί στρες, Ελε νή Παπανίκόλα όυ, Μαρί α 
Χί όυ καί Μαρία νθή Κόμνήνόυ  γία τήν 
αφίλόκερδή  πρόσφόρα  τόυς σε ό τί αφό-
ρα  τήν επίδίό ρθωσή των κόυρτίνω ν τόυ 
Σχόλεί όυ, στόυς Στυλίανό  Βαλα σή τόυ 
Γεωργί όυ, Βασί λή Καλλίπόλί τή τόυ Θεό-
φα νή, Μαρί α Μπα λίακα, Παρή  Δελήγία ν-
νή,  Όλγα Θεόφα νόυς, καί τόυς μαθήτε ς 
(Γυμνασί όυ πία)  Δεμερζή  Αχίλλε α τόυ 
Βασίλεί όυ καί Πίτσόυ λή Κωνσταντί νό 
τόυ Φωτί όυ γία τήν πρόσωπίκή  εργασί α  
καί πρόσφόρα  τόυς στόν καλλωπίσμό  
τόυ χω ρόυ τόυ μνήμεί όυ πεσό ντων πόυ 
βρί σκεταί στήν αυλή  τόυ Σχόλεί όυ.  Τόν 
Στυλίανό  Χί όυ, τήν Ψαρρόυ  Μαγδαλήνή   
γία  τήν πρόσφόρα  μαρμα ρων καθω ς καί 
τόν Στε λίό Βαλα σή πόυ με τήν δωρεα ν 
εργασί α τόυ, στή μνή μή τόυ πατε ρα τόυ 
Νίκόλα όυ Βαλα σή, δήμίόυργή σαμε μία 
ό μόρφή σκακίε ρα, γία τίς ανα γκες των 
παίδίω ν, στήν αυλή  τόυ Σχόλεί όυ.                                                                                                                                           
Δεν θα ξεχα σόυμε φυσίκα  να εκφρα σόυ-
με τίς ευχαρίστί ες μας καί στήν κυρί α 
Ευαγγελί α Δρακόυ λα γία τήν συνεχή  όί-
κόνόμίκή  καί ήθίκή  συμπαρα στασή  τής. 
Κλεί νόντας θε λόυμε να συγχαρόυ με τό 
απερχό μενό Δ.Σ. τόυ Συλλό γόυ γόνε ων & 
κήδεμό νων τόυ Σχόλεί όυ μας γία τήν 
πρόσφόρα  τόυ καί να ευχήθόυ με στό 
επερχό μενό  καλή  δυ ναμή καί συνεργασί -
α.  

Από το Δημοτικό Σχολείο 

Ευχαριστίες 

Στιγμιότυπα από την  
3η Πανελλήνια Αθλητική 

Ημέρα 

  
 Επίτε λόυς, εφε τός επίσκε φτήκα τό μυθίκό  νήσί  τής Σαπφόυ ς - τή Λε σβό - καί φυσίκα  καί τόυ Ιγνα τή, τής Έλλής (Στυψίανω ν φί λων) καί τόυ συμφόίτήτή  καί φί λόυ Κω στα!  
Στήν δία ρκεία μετακί νήσής πρός τό νήσί  – με καρα βί από  Καβα λα – ε κανα σκε ψείς γία τήν ίδίαί τερή ψυχόσυ νθεσή πόυ πρε πεί να ε χόυν όί νήσίω τες μας! Υπόθε τω ό τί κα πως  ε τσί 
εξήγεί ταί καί τό μίκρό  «θαυ μα» τής υ παρξής τής εφήμερί δας «ΣΤΥΨΗΣ»! Όταν αργό τερα (ξήμερω ματα) πλήσία σαμε στό νήσί  καί φα νήκαν τα φω τα τής Μίκρασίατίκή ς γής 
α ρχίσα να συνείδήτόπόίω  επί σής τή γεωγραφίκή  καί ίστόρίκή  ίδίαίτερό τήτα δίαχρόνίκα  μετα  καί από  τό jet lag (απόσυγχρόνίσμό ) πόυ ε παθα! Η δυτίκή  καί ή βό ρεία πλευρα  τόυ 
νήσίόυ  δήλ. ή Πε τρα καί τό Σί γρί πόυ πρωτόγνω ρίσα δίακρί νόνταί γία 
τίς ίδίαί τερες ξήρόσταθμίκε ς συνθή - κες (με ήφαίστείακα  πετρω ματα) 
καί ή φυσίκή  βλα στήσή με ασ(τί)βή , δρυ ες, καί λί γό πευ κό από  εκεί νή 
τής  νό τίας & ανατόλίκή ς περίόχή ς. Εδω  συ μφωνα με τήν Οδυ σσεία 
πρόσα ραξε μετα  τήν Τρόί α ό Οδυσσε - ας με τόυς συντρό φόυς τόυ ψα χνό-
ντας γία νερό ! Στόυς φίδί σίόυς δρό - μόυς τής Πε τρας περίμε νείς σε κα -
πόία στρόφή  να εκτυλίχθεί  μπρόστα  σόυ εί τε μία μυθίκή  σκήνή  τής Ο-
δυ σσείας εί τε κα πόίό ατυ χήμα! Στή Συκαμία  αίσθα νεταί κανεί ς τόυς 
τρίγμόυ ς ανα μεσα στόυς δυό «κό σμόυς», τή δυ σή καί τήν ανατό-
λή , εδω  πόυ συγκρόυ όνταί από  παλία  καί στίς με ρες μας με τή συ γχρόνή 
μόρφή  των μεταναστευτίκω ν ρόω ν. Εξ α λλόυ ή περίόχή  εί ναί γνωστή  
καί γία τα παλία  ήφαί στεία καί τα γεωτεκτόνίκα  ρή γματα  τής καί τα 
μόναδίκα  στόν κό σμό απόλίθωμε να δα σή! Στό Μανταμα δό γευ τήκα τα 
υπε ρόχα γαλακτόκόμίκα  πρόί ό ντα τόυ αλλα  συ ντόμα καί από  ψήλα  
δίαπί στωσα  με λυ πή μόυ τό τί μήμα τής ε ντόνής & ελευ θερής κτήνό-
τρόφί ας, δήλ. παντόυ  γυ ρω γυμνα  με ε ντόνα τα σήμα δία κακόπόί ήσής 
(υπερβό σκήσής) επα νω στή φυσίκή  βλα στήσή! Γία μία ακό μή φόρα  ή 
κλασίκή  δίαπί στωσή ό τί ή τόπίκή  όί- κόνόμί α στήρί ζεταί - ακό μή καί σή -
μερα! -  στόυς φυσίκόυ ς πό ρόυς τής - πόυ  λό γός γία αείφό ρό ανα πτυξή, 
καί τόπίκή  αντζε ντα 21!  Στό μεταξυ  ή δίακρίτίκή  φρόντί δα τόυ φίλό ξενόυ 
όίκόδεσπό τή μόυ δεν εξαντλή θήκε στόυς κόλόκυθόκεφτε τες τής μα νας, αλλα  ή ταν καί ή ξενα γήσή στόν Άγίό Ιγνα τίό καί τό Σί γρί πόυ εντυπωσία ζεί με τό ερήμίκό  τόπί ό τής 

(ελλήνίκή ς) στε πας δήλ. ασ(τί)βή  καί βαλανίδία  καί φυσίκα  με τό απόλίθωμε νό δα σός. Η τελευταί -
α βραδία  στήν περίόχή  Πε τρας με τή φίλίκή  παρε α στόν μαγευτίκό  Μό λυβό - στή σκία  τόυ κα -
στρόυ των Γατελόυ ζων – ή ταν αξε χαστή λό γω καλή ς δία θεσής καί τής ζωντανή ς μόυσίκή ς!  Η 
επόμε νή ήμε ρα μας βρή κε στό νότίόανατόλίκό  μίσό  τόυ νήσίόυ , ό πόυ τό τόπί ό τόυ Ολυ μπόυ από  
κα τω πρός τα επα νω ε χεί τή σφραγί δα τής ελία ς καί τόυ πευ κόυ, καί με λυγαρίε ς, πίκρόδα φνες καί 
τόν πλα τανό τόυ φτωχόυ  Θεό φίλόυ στήν Καρή νή. Λί γό πίό πρίν στόν υγρό τόπό (αλυκε ς) τής Καλ-
λόνή ς ακόλόυθω ντας τα βή ματα τόυ μεγα λόυ δασκα λόυ & μαθήτή  τόυ, τόυ Αρίστότε λή καί τόυ 
Θεό φραστόυ, από λαυσα τήν όρνίθόπαρατή ρήσή με φλαμί γκός, μαυρόπελαργόυ ς κα ! Στό Αμπελίκό  
ό α όκνός παπα -Στρατή ς λαμπρή  εξαί ρεσή καί παρήγόρία  στήν επόχή  μας! Η Αγία σό με τή θρή-
σκευτίκή  τής παρακαταθή κή συμπλήρω νεί τό βίβλί ό των μυ θων τόυ νήσίόυ  με τόν βασίλία  Λε σβό 
καί τίς 4 κό ρες (ή Μυτίλή νή, ή Αρί σβή, ή Μό λυβός καί ή Ερεσσό ς).  Τε λός, ε μείνα ε κπλήκτός από  
τήν πόίκίλό τήτα πόυ πρόσφε ρεί τό νήσί ! Κα θε με ρα καί δίαφόρετίκή  είκό να τής φυ σής καί τόυ 
τόπί όυ παρα  τή σαφή  επίκρα τήσή τής ελία ς (11εκ. ελαίό δενδρα!). Ομαδόπόίω ντας βε βαία τα στόί-
χεί α τής φυ σής, ως είδίκό ς στό φυσίκό  περίβα λλόν, μπόρω  να πω ό τί ή πόίκίλί α στό νήσί  ε χεί δυό 
«πό λόυς»: ό πρω τός με κε ντρό τό Λεπε τυμνό στα βό ρεία-δυτίκα  καί ό δευ τερός τό ό ρός Όλυμπός 

στα ανατόλίκα -νό τία. Έφυγα γόήτευμε νός από  τό νήσί  τής Σαπφόυ ς, τόυ Θεό φίλόυ, τόυ Μυρίβή λή, καί τόυ Ελυ τή, μίμόυ μενός τή ντόπίόλαλία  τόυ ζεστω ν ανθρω πων, ρόυφω ντας 
τόν φρε σκό αε ρα τόυ νήσίόυ  σαν μελλόθα νατός καί αφόυγκραζό μενός τή φυ σή σαν τόν Αρίστότε λή & καί τόν μαθήτή  τόυ Θεό φραστό! Μετα  απ’ αυτή  τήν εμπείρί α αγα πήσα πε-
ρίσσό τερό τήν πατρί δα μόυ!  

Οδοιπορικό συναισθημάτων στο νησί της Σαπφούς 
γράφει ο Νικόλαος Γρηγοριάδης 

Δρ Δασοκομίας-Οικολογίας, Τακτ. Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΔΕ Θεσ/νίκης & Πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας 

Εικόνα 1,2 & 3: Ο εντυπωσιακός Μόλυβος στο βόρειο τμήμα του νησιού με τα πέτρινα σπίτια και το 
κάστρο (αριστερά) και δεξιά εικόνες από τα φρυγανικά οικοσυστήματα στα δυτικά (Σίγρι) με αστβή, 
ελιά και απολιθωμένους κορμούς.   

Εικόνα 4: Ορνιθοπαρατήρηση 
στη λιμνοθάλασσα της Καλλονής  

Εικόνα 5: Πεύκα που κατεβαί-
νουν μέχρι τη θάλασσα στο  
κεντρικό τμήμα του νησιού  
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 Ο Συνεταίρίσμό ς τήν χρόνία  πόυ κόντευ εί να τελείω σεί 

μίας καί σε ε να μή να από  σή μερα θα μπόυ με στό νε ό ε τός 2017, 

πραγματόπόί ήσε μία καλή  πόρεί α σε ό λα τα επί πεδα. 

 Όσόν αφόρα  τήν παραγωγή λαδιού ή ταν μία καλή  χρόνία  

με αρκετή  παραγωγή  ελαίόκα ρπόυ, καλή ς πόίό τήτας ελαίό λαδό 

αλλα  καί καλε ς τίμε ς τό σό στήν αγόρα  ό σό καί στήν πω λήσή τόυ.  

Η παραγωγή  τόυ ελαίόκα ρπόυ ανή λθε στα  3.800 μό δία ή  σε  

1.900 τό νόυς καί ή παραγωγή  τόυ λαδίόυ  σε  395 τό νόυς λαδίόυ  

από  τόυς όπόί όυς όί 30 σχεδό ν τό νόί ή ταν εξαίρετίκό  παρθε νό 

ελαίό λαδό, δήλαδή  δε κατα καί τό υπό λόίπό παρθε νό καί βίόμήχα-

νίκό . Οί τίμε ς τόυ λαδίόυ  ή ταν 2,70 ευρω  γία τόν α σσό,  2,57 γία τό 

εναμίσα ρί, 2,45 γία τό δυα ρί, 2,30 γία τό πεντα ρί καί 2,90 γία τα  

πε ντε δε κατα, τίμε ς  ίκανόπόίήτίκε ς γία τόν  ελαίόπαραγωγό  αν 

συγκρίθόυ ν με τίς τίμε ς πόυ υπή ρχαν πρίν δυ ό χρό νία πόυ ή ταν 

ε ως καί ε να ευρω  χαμήλό τερες από  τίς παραπα νω τίμε ς. Οί τίμε ς 

αυτε ς ίσχυ όυν ε ως σή μερα καί υπα ρχεί μία ανόδίκή  τα σή γία τό 

ελαίό λαδό νε ας εσόδεί ας λό γω μίκρή ς παραγωγή ς πανελλαδίκα  

αλλα  καί στήν Ιταλί α. Οί πωλή σείς στό τυπόπόίήμε νό ελαίό λαδό 

ε ως καί σή μερα  ε φτασαν τόυς  98 τό νόυς καί τόυ βίόμήχανίκόυ  

τόυς  123 τό νόυς. 

 Η παραγωγή γάλακτος τό 2016 (Δεκε μβρίός 2015–

Αυ γόυστός 2016) ανή λθε στόυς  1.680 τό νόυς πρό βείόυ γα λακτός 

καί σε  220 τό νόυς γί δίνόυ γα λακτός, ή παραγωγή  ή ταν αυξήμε νή 

στό πρό βείό γα λα κατα   375 τό νόυς καί τόυ γί δίνόυ κατα   75 τό -

νόυς σε σχε σή με τήν πρόήγόυ μενή χρόνία . Οί τίμε ς παρε μείναν 

σταθερε ς καί τήν  χρόνία  αυτή , ή ταν γία τό πρό βείό γα λα 0,96 

λεπτα  καί γία τό γί δίνό  0,57 λεπτα . Η συνεργασί α με τήν νε α εταί-

ρεί α πόυ αγό ραζε τό γα λα μας ή ταν α ρίστή καί τό συμφωνήτίκό  

πόυ υπόγρα φήκε τήρή θήκε κατα  γρα μμα. Η εταίρεί α αυτή  ή ταν 

από  τόν Αλμυρό  Βό λόυ καί τό γα λα μεταφερό ταν με βυτί ό από  τή 

Στυ ψή στόν Αλμυρό , στήν ί δία εταίρεί α πω λήσε καί τό γα λα τόυ 

καί ό Συνεταίρίσμό ς Πε τρας καί υπή ρξε συνεργασί α μεταξυ  των 

δυ ό Συνεταίρίσμω ν. Γία πρω τή φόρα  όί κτήνότρό φόί πλήρωνό ταν 

τήν αξί α τόυ γα λακτός τόυ στα με σα τόυ επό μενόυ μή να καί ε χόυν 

εξόφλήθεί  από  τα με σα τόυ Οκτω βρή γία ό λή τήν παραγωγή  γα -

λακτός πόυ παρή γαγαν. Ενω  τα πρόήγόυ μενα τρί α τελευταί α χρό -

νία πλήρωνό ταν τήν αξί α τόυ γα λακτός τόυς μετα  από  τρεί ς ε ως 

καί ε ξί μή νες.  

 Τή χρόνία  πόυ πε ρασε καί συγκεκρίμε να τόν Ιόυ νίό ε λήξε ή 

θήτεί α τόυ Δίόίκήτίκόυ  & τόυ Επόπτίκόυ  Συμβόυλί όυ καί ε τσί 

πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέων συμ-

βουλίων. Οί εκλόγε ς εί χαν αρκετα  καλή  συμμετόχή  συνεταί ρων 

αφόυ  ψή φίσαν 180 συνε ταίρόί. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο 

απαρτίζεται από τους: Μανα βή Ιγνα τίό τ. Ευστρατί όυ Πρό εδρό, 

Κόυτζαμπα σή Κωνσταντί νό τ. Ιωα ννή Αντίπρό εδρό, Μανδα νή 

Ιωα ννή τ. Γεωργί όυ Ταμί α, Αλετρα  Αντω νίό τ. Γεωργί όυ Γραμμα-

τε α καί Ευαγγε λόυ Ελευθε ρίό τ. Γεωργί όυ Με λός. Το νέο Εποπτι-

κό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους: Βαλαρε λλή Ευστρα τίό τ. 

Ελευθερί όυ Πρό εδρό καί με λή τόυς Αντίγεωργί όυ Αλε ξανδρό τ. 

Γεωργί όυ καί Παρε λλή Νί κή τ. Παναγίω τή. 

 Όσον αφορά την περίοδο που διανύουμε τώρα καί 

κυρί ως από  τόν Σεπτε μβρίό καί ε πείτα εξελί σσεταί  σε μί α πόλυ  

δυ σκόλή καί πρωτόφανή  χρόνία  γία τόυς αγρό τες τόυ χωρίόυ  μας 

καί τόυ νήσίόυ  γενίκό τερα. Επίκρατεί  ανόμβρί α γία επτα  μή νες 

τω ρα, ε χεί να βρε ξεί από  τόν Απρί λίό, ε βρεξε γία πόλυ  λί γό στίς 9 

καί 11 Νόεμβρί όυ, αλλα  καί ό χείμω νας πόυ πε ρασε όί βρόχε ς ή ταν 

πόλυ  λί γες με απότε λεσμα τό χωρίό  μας να ε χεί τήν μίκρό τερή 

ελαίόπαραγωγή  πόυ εί χε πότε  μπόρεί  μα μήν φτα σεί όυ τε καί τα 

1.000 μό δία δήλαδή   500 τό νόυς ελαίόκα ρπόυ, ενω  σε α λλες τε -

τόίες χρόνίε ς με μίκρή  παραγωγή  ξεπερνόυ σε τα 1.500 μό δία, υ-

πα ρχόυν φε τός ελαίόπαραγωγόί  πόυ δεν θα βγα λόυν λα δί όυ τε 

γία τήν σόδεία  τόυς, σκε φτεστε λόίπό ν πό σό τραγίκα  εί ναί τα 

πρα γματα γία τήν ελαίόπαραγωγή  καί τόυς ελαίόκαλλίεργήτε ς 

τόυ χωρίόυ  μας. Τό μή να Νόε μβρίό τό ελαίότρίβεί ό α λεσε μό νό 

δυ ό φόρε ς  60  μό δία, δήλαδή  30 τό νόυς ελίε ς. Τα ελαίό δεντρα τόν 

Οκτω βρίό εί χαν κόκκίνί σεί κό ντευαν να ξεραθόυ ν καί ό ελαίό καρ-

πός ε μείνε πόλυ  ψίλό ς καί ατρόφίκό ς, τό σό ψίλό ς πόυ σε μερίκα  

ελαίό δεντρα δεν φαίνό ταν πα νω τόυς.  Ο συνεταιρισμός φέτος 

προχώρησε και σε κάποιες μικρές αλλά απαραίτητες επι-

σκευές και  παρεμβάσεις, ε φτίαξε εκ νε όυ τα στήθαί α-τα πλαί να   

τόίχί α στήν πλα κα τόυ ελαίότρίβεί όυ καί τήν περίε φραξε πα νω 

από  τό τόίχί ό, ω στε να εί ναί πόίό ασφαλή . Επί σής δίαπλα τυνε  

 

τόν χω ρό κα τω στό ελαίότρίβεί ό δί πλα από  τήν γεφυρόπλα στίγγα 

γία μεγαλω σεί ό χω ρός αυτό ς καί ξεκί νήσε φε τός πόυ ε χεί λί γες 

ελίε ς να δόκίμα σεί αν μπόρόυ ν να τόπόθετήθόυ ν όί ελίε ς στόν 

κα τω χω ρό τόυ ελαίότρίβεί όυ πα νω σε παλε τες, ω στε να μετακί-

νόυ νταί με χρί τήν α λεσή τόυς με κλαρκ καί ό χί να φόρτω νόνταί 

πα νω σε α λλό φόρτήγα κί από  τήν πλα κα με χρί τό ελαίότρίβεί ό, 

γία να περίόρίστεί  τό εργατίκό  πρόσωπίκό .  Επί σής, τό Δίόίκήτίκό  

Συμβόυ λίό λό γω τής  δυ σκόλής όίκόνόμίκή ς συγκυρί ας πόυ δίανυ -

όυν ό λόί όί ελαίόπαραγωγόί  φε τός, αλλα  καί των παρεμβα σεων 

στήν μεταφόρα  τόυ ελαίόκα ρπόυ πρόσανατόλί ζεταί στήν μεί ωσή 

των αλεστίκω ν δίκαίωμα των γία να ανακόυφί σεί τόυς ελαίόπαρα-

γωγόυ ς.                                                      

 Η ξηρασία όμως  που επικρατεί φέτος δεν ε πλήξε μό νό 

τήν ελαίόπαραγωγή  αλλα  καί την κτηνοτροφία στα βόσκότό πία 

με χρί σή μερα δεν ε χεί φυτρω σεί καθό λόυ χό ρτό, τό ε δαφός εί ναί 

ξερό -στεγνό  λες καί εί ναί Αυ γόυστός μή νας.  Τα αίγόπρό βατα φε -

τός δεν ε χόυν φα εί καθό λόυ χλωρό -πρα σίνό χό ρτό από  τήν γή. 

Σαν να μήν ε φτανε ό μως αυτό  όί τίμε ς των αρνίω ν, τω ρα πόυ εί ναί 

αρχή  ακό μή, ξεκί νήσαν με 4,50 ευρω  τό κίλό  στίς αρχε ς τόυ Νόε μ-

βρή σή μερα ε χόυν κατρακυλή σεί στα 3,50 ευρω  τό κίλό  καί δεν 

υπα ρχεί ζή τήσή  στήν αγόρα , με απότε λεσμα να μήν αγόρα ζόνταί 

καθό λόυ από  τόυς ζωεμπό ρόυς. Έτσί ό σόί κτήνότρό φόί  ε χόυν 

ε τόίμα αρνία  γία σφα ξίμό αναγκα ζόνταί να περίμε νόυν  με χρί να 

δόυν τί θα γί νεί τίς επό μενες ήμε ρες. Όσό ό μως περνα νε όί με ρες 

αυξα νεταί  ή πρόσφόρα  καί τό πρό βλήμα  γί νεταί ακό μή μεγαλυ -

τερό καί επίτεί νεταί. Οί κτήνότρό φόί εί ναί σε από γνωσή γίατί  από  

τή μί α χα νόυν τήν γαλακτόπαραγωγή  τόυς καί από  τήν α λλή, τα 

αρνία  τόυς μπόρεί  να πωλήθόυ ν σε ακό μή χαμήλό τερες τίμε ς λό -

γω μεγαλυ τερής πρόσφόρα ς καί περίόρίσμε νής ζή τήσής καί ό σό 

μεγαλω νόυν δεν μπόρόυ ν να πωλήθόυ ν ευ κόλα, γίατί  τα μεγα λα 

(βαρία ) αρνία  δεν ε χόυν ζή τήσή στήν αγόρα . Υπα ρχόυν ό μως καί 

άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις για όλους τους αγρότες κυρί ως 

από  τό νε ό ε τός 2017. Ήδή με τή νε α ΚΑΠ πόυ ίσχυ εί από  πε ρυσί 

όί επίδότή σείς πόυ παί ρνόυν ό λόί όί αγρό τες, τα νε α δίκαίω ματα 

πόυ εκδό θήκαν, δήλαδή , τό ετή σίό πόσό  πόυ αντίστόίχεί  στό κα-

θε να βαί νεί μείόυ μενό με χρί τό 2020 πόυ θα ίσχυ σεί ή νε α αυτή  

ΚΑΠ. Έτσί όί περίσσό τερόί αγρό τες καί κυρί ως όί ελαίόπαραγωγόί  

είσπρα ττόυν από  πε ρυσί μίκρό τερες επίδότή σείς, από  φε τός 2016 

α λλαξε καί ό τρό πός χόρή γήσής τής εξίσωτίκή ς απόζήμί ωσής με 

απότε λεσμα να ενταχθόυ ν περίσσό τερόί δίκαίόυ χόί στήν απόζήμί -

ωσή αυτή  καί να μείωθεί  στα μίσα  τό ανω τερό πόσό  πόυ μπόρόυ -

σε να είσπρα ξεί κα πόίός αγρό τής από  τα 5.600 ευρω  στα 2.600 

ευρω , καθω ς καί τό ό πόίό πόσό  είσε πραττε ό καθε νας να εί ναί 

μείωμε νό στα μίσα  περί πόυ. Επί σής αυξή θήκαν ή δή όί ασφαλίστί-

κε ς είσφόρε ς πόυ πλήρω νόυν όί αγρό τες στόν Ο.Γ.Α. από  φε τός 

καί από  τό νε ό ε τός θα αλλα ξεί ό τρό πός υπόλόγίσμόυ  τόυς, καί θα 

πλήρω νόυν είσφόρε ς σε πόσόστό  26,95% επί  τόυ είσόδή ματός 

τόυς. Η μεγα λή ό μως καί πόίό επω δυνή επίβα ρυνσή πόυ περίμε νεί 

τόυς αγρό τες, αλλα  καί τόυς κατόί κόυς ό λων των νήσίω ν τόυ Ανα-

τόλίκόυ  Αίγαί όυ καί κα πόίων α λλων μίκρω ν νήσίω ν από  

01/01/20017 εί ναί ή κατα ργήσή των μείωμε νων συντελεστω ν 

Φ.Π.Α. κατα  30% πόυ ίσχυ εί ε ως σή μερα καί όί συντελεστε ς Φ.Π.Α. 

θα εξίσωθόυ ν με τήν υπό λόίπή Ελλα δα.  Έτσί όί νε όί συντελεστε ς 

Φ.Π.Α. θα ανε λθόυν από  τό  4% στό 6% ό χαμήλό ς, από  τό  9% στό 

13% ό μεσαί ός καί από  τό  17% στό 24% ό υψήλό τερός συντελε-

στή ς. Όλα δήλαδή  τα πρόί ό ντα καί όί υπήρεσί ες θα αυξήθόυ ν από   

2% ε ως καί  7%. Τα μόνα θετικά για τους αγρότες  εί ναί ό τί 

από  φε τός 2016 θα ε χόυν καί αυτόί  αφόρόλό γήτό είσό δήμα ό πως 

όί μίσθωτόί  καί όί συνταξίόυ χόί, ενω  πε ρυσί δεν εί χαν, καί ό τί θα 

αυξήθεί  τό κόνδυ λί πόυ δί νεταί γία τήν ενί σχυσή των αγρότω ν 

των νήσίωτίκω ν περίόχω ν καί κατα  συνε πεία θα αυξήθόυ ν κα -

πόίες επίπλε όν ενίσχυ σείς πόυ δί νόνταί στόυς αγρό τες των νή-

σίω ν. Επί σής, θα αυξήθεί  τό πόσόστό  επίχόρή γήσής επενδυ σεων 

πόυ θα γί νόνταί στόν αγρότίκό  τόμε α  από  τό 65% στό 75% καί 

πίθανό ν λό γω καί τόυ πρόσφυγίκόυ  πρόβλή ματός να αυξήθεί  

ακό μή 10%, τα πρόγρα μματα αυτα  θα ξεκίνή σόυν από  τό νε ό ε τός.   

Ελπί ζω βε βαία τό νε ό ε τός 2017 να μήν μας επίφυλα σσεί μό νό 

δυσα ρεστες εκπλή ξείς, αλλα  καί ευχα ρίστες πόυ τίς ε χόυμε ανα -

γκή ό λόί μας. 

                                                                          Ευστράτιος  Δ.  Σλουμάτης 

Στύψη  30/11/2016    

Τα νέα από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης 

 Η ΄Ελλή Καβόυντζή , τό γε νός Βαλίόντή  
(Νίκόλα όυ τ΄  Χίργα ντ), με νεί στό Κερατσί νί, στόν Πεί-
ραία . Ξανα ρθε στό χωρίό  μετα  από  33 χρό νία! Τω ρα 
εί ναί 79 χρόνω ν (γεννή θήκε τό 1936). Θυμα ταί ό ταν 
πή γαίνε σχόλεί ό, στήν Τετα ρτή δήμότίκόυ , ή γίαγία  
τής ή Μαρίγω  Χίργα ντήνα, τής εί πε ό τί πρε πεί να δία-
κό ψεί. «Φτα νεί τό σα γρα μματα ό ,τί ε μαθες ε μαθες τής 
ε λεγε. Οί κόυρόυ δίς δεν κα νεί να μα θόυν γρα μματα γία 
να μή γρα φόυν ραβασα κία». Εί χαν δόυλείε ς στό σπί τί 
καί στα χωρα φία. Ζόυ σαν τό τε στα Μόναστήρε λλία 
(αγρότίκό ς όίκίσμό ς με περίβό λία καί α φθόνα νερα , 
πόυ τό καλόκαί ρί ε σφυζε από  ζωή ). Δεν υπή ρχαν καν 
απόυσί ες στό σχόλεί ό τό τε. Όπότε ή θελαν πή γαίναν 
σχόλεί ό. Τήν επό μενή χρόνία  βγή κε νό μός, πόυ ε λεγε  

 

ό τί τό Δήμότίκό  Σχόλεί ό εί ναί υπόχρεωτίκό  καί α ρα 
ε πρεπε να τό τελείω σω, όπό τε ξαναπή γα σχόλεί ό καί 
όλόκλή ρωσα τήν ΣΤ΄Δήμότίκόυ . Θυμα μαί ή τελευταί α 
δασκα λα μόυ ή ταν ή Ευαγγελί α Δρακόυ λα. Εί χα επί -
σής σε μίκρό τερες τα ξείς τόυς δασκα λόυς Καντυ λή 
Γρήγό ρή, τήν κυρί α Κλείω , τήν κυρί α Παρασκευή  καί 
τήν κυρί α Μαρί α Καρωτόυ  – Παλαίόλό γόυ. Θυμα μαί 
τίς συμμαθή τρίε ς μόυ. Τήν Αφρόδί τή Σανταβα , τήν 
Φρό σω  τ΄   Κα μαλή, τήν Τε ρψή τ’  Σαμπρή , τήν 
Άρτεμίς τ΄ Μανα βή, τή Νί τσα τ’  Μπαλαρόυ  καί τήν 
Αγγε λα τ΄  Χρυσόμα λλή. Ήμασταν δυ ό τα ξείς μαζί  καί 
ή δασκα λα πα λευε να μας μα θεί γρα μματα, κόντα  στα 
50 παίδία ! Δεν εί χαμε όυ τε βίβλί α, όυ τε τετρα δία. Ένα 
τετρα δίό ό λό κί ό λό τό μόίρα ζαμε σε δυ ό μαθή ματα. Η 
δασκα λα ε γραφε στόν πί νακα τό μα θήμα καί εμεί ς 
αντίγρα φαμε. Πί σω από  τό τετρα δίό εί χε τυπωμε νή 
τήν πρόπαί δεία καί από  κεί τήν μαθαί ναμε. Αντί  γία 
στυλό  εί χαμε ε να μόλυ βί. Μ΄ αυτό  τό μόλυ βί βγα ζαμε 
ό λή τή χρόνία . Στίς μεγα λες τα ξείς εί χαμε τό μελανό-
δόχεί ό με τήν πε να. Στίς μίκρό τερες τα ξείς εί χαμε κό-
ντυ λί με πλα κα. Η θε ρμανσή ή ταν μία σό μπα με ξυ λα. 
Κα θε πρωί  ε πρεπε να κόυβαλα με ό καθε νας από  ε να 
ξυ λό. Μετα  τήν Γερμανίκή  Κατόχή  (1942) εί χαμε συσ-
σί τίό. Τό πρωί  γα λα καί τό μεσήμε ρί φαγήτό . Εί χαμε 
τήν κυρα  Πόπόυ λα σαν επίστα τρία, πόυ φρό ντίζε γία 
ό λα. Άνόίγε τίς τα ξείς, ε κλείνε τό σχόλεί ό καί φρό ντίζε 
τήν καθαρίό τήτα με σα κί ε ξω.           

Αναμνήσεις από την 
Έλλη Καβουντζή 

Η ΄Ελλη Καβουντζή 

 1) Τόυ Δίόγε νή πόυ πρό τείνε να γί νεί στό χωρίό  «ε νας σόβαρό ς μεγα λός ε ρανός από  ό λόυς τόυς φόρεί ς τόυ χωρίόυ , να αγόρα -

σόυμε ε να μεταχείρίσμε νό μίκρό  απόρρίμματόφό ρό  piaggio αξί ας 4-5 χίλία δων ευρω . Να αγόραστεί  από  ε ναν φόρε α π.χ. Πόλίτίστίκό  

Συ λλόγό καί να παραχωρήθεί  ως δωρεα  με συμβόλαίόγραφίκή  πρα ξή στό Δή μό Λε σβόυ με ε να καί μό νό ό ρό: ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑ 

ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΖΕΥΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΨΗΣ. Ο δωρήτή ς θα ε χεί τό δίκαί ωμα, ό ταν ό 

ό ρός παραβίαστεί  να πα ρεί τό αυτόκί νήτό πί σω» καί τελεί ωνε τήν πρό τασή  τόυ ό Δίόγε νής με τήν πρό τασή: «Ένα χωρίό  με τρείς ενερ-

γόυ ς συλλό γόυς, συνεταίρίσμό ς, εφήμερί δα, συ λλόγός Στυψίανω ν Αθή νας, Συ λλόγός Στυψίανω ν Αυστραλί ας καί ό λόί εμεί ς, νόμί ζω ό τί 

μπόρόυ με  να μαζε ψόυμε  αυτα  τα λεφτα  γία ε να καθαρό  χωρίό ». 2) Στό δίκό  μόυ α ρθρό, αντε τείνα ό τί «γία τήν απόκόμμίδή  των α-

πόρρίμμα των πλήρω νόυν ό λόί όί δήμό τες καί βε βαία όί Στυψίανόί , με σω των λόγαρίασμω ν τής ΔΕΗ, τα ανταπόδότίκα  τε λή κλπ. Ο 

Δή μός όφεί λεί  να κα νεί τό στόίχείω δες. Να ε χεί τα με σα καί τό πρόσωπίκό  ω στε να κα νεί τό καθή κόν τόυ. Να συλλε γεί τα απόρρί μμα-

τα. Φανταστεί τε σε κα θε Δή μό τής χω ρας, σε κα θε χωρίό , να κα ναμε ε ρανό γία ν΄ αγόρα σόυμε απόρρίμματόφό ρό.  

 

Οξυ μωρό! Εί ναί πρότίμω τερό από  τόν ε ρανό, ή κίνήτόπόί ή-

σή των κατόί κων. Η δίεκδί κήσή λυ σής γία τα σκόυπί δία». 

Καί κατε λήγα: «Τό Τόπίκό  Συμβόυ λίό Στυ ψής καί ό Πρό ε-

δρό ς τόυ, αντί  να όργανω νεί ερα νόυς, να ζήτή σεί απόφασί-

στίκα  τήν συμπαρα στασή ό λων μας, καί να δίεκδίκή σεί τήν 

αγόρα  τόυ αυτόκίνή τόυ από  τό Δή μό Λε σβόυ, γία τίς ανα -

γκες τόυ χωρίόυ  μας». Αυτε ς όί δυ ό από ψείς αντίπαρατε θή-

καν με σα από  τίς σελί δες τής εφήμερί δας μας. Ωστό σό ό 

Δίόγε νής παρατή ρήσε (καί εί χε δί κίό) ό τί ό ίσχυρίσμό ς μόυ 

ό τί τό θε μα απασχό λήσε τό Τόπίκό  Συμβόυ λίό Στυ ψής καί 

απόρρί φθήκε (ή πρό τασή γία ε ρανό) εί ναί αβα σίμός. Πρα γ-

ματί, ερευ νήσα  τόν Αυ γόυστό 2016 καί δίαπί στωσα ό τί ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ τόυ Τόπίκόυ  Συμβόυλί όυ 

Στυ ψής. Συνεπω ς όφεί λω να ζήτή σω συγνω μή από  τόν Δίό-

γε νή, αλλα  κυρί ως από  τόυς αναγνω στες τής εφήμερί δας 

μας, τό Τόπίκό  Συμβόυ λίό καί τόν Πρό εδρό γία τήν αβα σίμή 

πλήρόφόρί α (τήν ανυπαρξί α σχετίκή ς από φασής). Ωστό σό ό 

πυρή νας τής α πόψή ς μόυ παραμε νεί ως ε χεί. Ότί δήλαδή , 

κα πόία ε ργα καί υπήρεσί ες (ό πως π.χ. ή πρόμή θεία απόρρίμ-

ματόφό ρόυ καί ή απόκόμίδή  των σκόυπίδίω ν) εί ναί κατ΄ 

εξόχή ν δόυλεία  τόυ Δή μόυ καί τα όφεί λεί στόυς δήμό τες τόυ. 

Δεν μπόρεί  ό λα να γί νόνταί με ερα νόυς … 

(Ιγνάτης Κων. Καραπαναγιώτης) 

 

Διευκρινίσεις για τα σκουπίδια της Στύψης 
(συνέχεια από σελ.1) 
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 Η πρω τή επαφή  μόυ με τό λα δί ή ταν ό ταν με βα φτί-

σαν, μίκρό , τόν Φεβρόυα ρίό τόυ 1955, δεν τό θυμα μαί φυ-

σίκα  γίατί  ή μόυν μό λίς τρίω ν μήνω ν. Τήν ελία  ως δε ντρό 

τήν θαυ μαζα καί τήν αγαπόυ σα από  μίκρό  παίδί  χωρί ς να ε-

ντρυφή σω ίδίαί τερα, στήν δίατρόφίκή  τής αξί α καί ό χί μό νό. 

Σε δυ ό τρείς αγρίελίε ς πόυ εί χαμε στό χωρίό  μόυ 

«Πενταπλα τανός Γίαννίτσω ν Ν. Πε λλας» στή ναμε καρτε ρί, 

μίκρα  παίδία , με τίς σφεντό νες καί περίμε ναμε τα κότσυ φία να 

πα νε να φα νε καμία  ελία  καί εμεί ς να φα με αυτα , λί γό βα ρβα-

ρή κατα στασή αλλα  αυτή  εί ναί ή αλή θεία. Τω ρα πω ς γευ τήκα 

πρω τή φόρα  τό λα δί τής Μυτίλή νής, ό ταν μετα  από  χρό νία 

παντρευ τήκα, ε κανα όίκόγε νεία καί παίδία . Η συ ζυγό ς μόυ ή 

Άννα με ε στείλε γία ψω νία στόν παντόπω λή, λί γό περί εργό γία 

με να, ε ναν πό ντίό να τόν στεί λείς γία «γυναίκεί ες δόυλείε ς», 

στερεό τυπα πόυ ε μαθα από  τόν παππόυ  μόυ καί τόν πατε ρα 

μόυ, ωστό σό πή γα. Ρωτω ντας τόν παντόπω λή γία τό καλυ τε-

ρό λα δί, μόυ απόκρί θήκε θετίκα  γία τήν αξί α καί πόίό τήτα 

ό λων, σήμεί ωσε ό μως ό τί πίό εμπόρίκό , στήν περίόχή  μας, 

εί ναί τό λα δί τής Κρή τής καί τής Καλαμα τας. Αναζήτω ντας 

α λλό λα δί από  αυτα , ε τσί γία να δίαφόρόπόίήθω , μόυ πρό τείνε 

τής Μυτίλή νής. Μυτίλή νής; Τό νήσί  τόυ Πίττακόυ , τό νήσί  πόυ 

πή γα δυό φόρε ς ως πόδόσφαίρίστή ς καί ε παίξα αντί παλός με 

τίς όμα δες  Παλεσβίακό  καί Αίόλίκό ; Δεν θα σας απόκαλυ ψω 

τή φί ρμα τόυ ελαίόλα δόυ, ό μως απερί φραστα θα σας πω ό τί 

από  τό τε με κε ρδίσε. Μετα  από  χρό νία δίήγή θήκα τήν ίστόρί α 

μόυ αυτή  σε ε ναν ε μπόρό από  τήν Μυτίλή νή, ό όπόί ός μόυ 

εί πε: Πόυ  να γευθεί ς καί τό παραγωγίκό  λα δί των Συνεταίρί-

σμω ν μας.  Έτσί με κερδί σατε… Η ενασχό λήσή  μόυ με τα ελαίό -

δεντρα, αυτα  τα ίερα  δε ντρα από  τήν αρχαίό τήτα, ή ρθε μετα  

από  αρκετα  χρό νία καθω ς φυ τεψα ελαίό δεντρα σε δυ ό χωρα -

φία μόυ, κλήρόνόμία  από  τόν παππόυ  καί τόν πατε ρα μόυ. 

Τω ρα τί παί ρνω καί τί δί νω εί ναί μία πόνεμε νή ίστόρί α, πόυ εν 

με ρεί θα τή ζόυ σατε κί εσεί ς, αν καλλίεργόυ σατε κερασίε ς καί 

ρόδακίνίε ς στό δίκό  σας τό πό. Από  τα πρόσωπίκα  βίω ματα  

μόυ, πόυ ε χεί λί γό ή  πόλυ  ό καθε νας μας, μπόρόυ με να αντί-

λήφθόυ με ό τί ή ελία  συντρόφευ εί ε να μεγα λό πόσόστό  των 

ανθρω πων. Πόίόί από  εμα ς δεν ε χόυμε να δίήγήθόυ με «στίγμε ς 

ελία ς» καί πόίόί δεν μπόρόυ ν να ανατρε ξόυν στό παρελθό ν, 

στήν ίστόρί α, γία να επαναφε ρόυν είκό νες καί κεί μενα ενό ς 

δε ντρόυ τό όπόί ό εί ναί α ρρήκτα συνδεδεμε νό με τόυς Έλλήνες 

καί γί νεταί αναφόρα  σ’ αυτό  από  καλλίτε χνες (ζωγρα φόυς, 

πόίήτε ς, πεζόγρα φόυς κ.α.), από  εμπό ρόυς καί δή από  εμα ς, 

τόυς απλόυ ς ανθρω πόυς. Η χρή σή τής ελία ς πόλυ πλευρή. Τα 

κλαδία  τής στεφανω νόυν όλυμπίόνί κες (κό τίνός), όί ρί ζες τής 

ζεσταί νόυν σπίτίκα , τα φυ λλα τής απότελόυ ν γίατρίκό  καί 

πρω τή υ λή γία καλλωπίσμό , ενω  ό με γας καρπό ς τής φωτί ζεί, 

πρόσφε ρεί μακρόζωί α, θεραπευ εί καί απότελεί  τήν Βα σή τής 

Υγίείνή ς Μεσόγείακή ς Δίατρόφή ς. Απότελεί  ίερό  υλίκό  γία τήν 

όρθόδόξί α μίας καί τό λα δί, πόυ συγκρατεί  καί μεταφε ρεί τή 

φω τίσή στό βαπτίζό μενό, εί ναί καί τό βασίκό  υλίκό  γία τήν 

παρασκευή  τόυ Άγίόυ Μυ ρόυ, με τό όπόί ό ό ίερε ας χρί ζεί τό 

νεόφω τίστό, γία να τόυ μεταδω σεί τή χα ρή τόυ Αγί όυ Πνευ μα-

τός. Η ίστόρί α τής ελία ς μετρα  10 χίλίετί ες. Κα πόίόί ίστόρίκόί  

απόδί δόυν συρίακή  καταγωγή  στό δε ντρό τής αγρίελία ς καί 

κα πόίόί α λλόί μεσόγείακή  με αναφόρα  στήν Μίκρα  Ασί α καί 

στήν Αρχαί α Ελλα δα. Η «εξήμε ρωσή» τόυ πρω τόυ ελαίό δε-

ντρόυ με ασαφεί ς αναφόρε ς χρεω νεταί τήν 6ή χίλίετί α π.Χ. 

στήν Μίκρα  Ασί α αλλα  πόίός μπόρεί  να αμφίσβήτή σεί τήν πα-

λαίό τήτα τής αγρίελία ς στόν ελλαδίκό  χω ρό; Ο μυ θός θε λεί τόν 

Ηρακλή  να κρατα  ρό παλό από  ξυ λό ελία ς καί με αυτό  να τε-

λείω νεί τόυς δω δεκα α θλόυς. Η αρχαί α ελλήνίκή  παρα δόσή 

θε λεί τήν πρω τή ελία  να φυτευ εταί από  τήν Αθήνα  στήν Ακρό -

πόλή. Ο Ομήρός αναφε ρεί ό τί τα ελλήνίκα  δίκαστή ρία καταδί -

καζαν σε θα νατό, ό πόίόν κατα στρεφε δε ντρό ελία ς. Αμε τρήτες 

αναφόρε ς από  τό τε γία τήν παρόυσί α τής ελία ς στόν τό πό μας. 

Δε ντρό πόυ αγαπα εί τή θα λασσα καί τόν μεσόγείακό  ή λίό. 

Συντρόφευ εί κατόί κόυς τε τόίων, περίόχω ν σε επόχε ς ευμα ρεί-

ας αλλα  καί στε ρήσής. Συνεχεί ς αναφόρε ς θε λόυν κυ ρία παρα-

γωγίκή  περίφε ρεία με με γίστή δίακί νήσή πρόί ό ντων τής ελία ς 

τήν Κρή τή. Κανεί ς δεν αμφίσβήτεί  τίς καλλίε ργείες των ελαίό -

δεντρων ανα  τήν Ελλα δα, ό λόί εκτίμόυ ν τήν πρόσπα θεία των 

ελαίόπαραγωγω ν καί ελαίόεμπό ρων γία τήν βε λτίστή αξί α 

των πρόί ό ντων τής ελία ς. Αλήσμό νήτή ό μως, καί ή πρόσφόρα  

καί τό ε ργό των Μυτίλήνίω ν εκμεταλλευό μενόί στό με γίστό τή 

φυ σή πόυ μερί μνήσε ω στε ή Λε σβός να γί νεί ε να απε ραντό 

δα σός ελία ς. 

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΕΣΒΟΥ: ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ «ΧΡΥΣΑΦΙ» 

 Θεό φίλός, ό κυρίό τερός εκπρό σωπός τής ελλήνίκή ς 

λαί κή ς ζωγραφίκή ς, απείκό νίσε με τόν δίκό  τόυ μόναδίκό  τρό -

πό τόν ελαίω να τής Λε σβόυ καί τόυς ανθρω πόυς πόυ δόυ λευ 

 

αν στίς ελίε ς. Κόρυφαί ό ε ργό τής συλλόγή ς «Τό μα ζεμα 

των ελαίω ν εν Μυτίλή νή» τόυ 1933. Ανα μεσα στα τε λή 

τόυ 19όυ καί στίς αρχε ς τόυ 20όυ αίω να συντελεί ταί στή 

Λε σβό ε νας ε ντόνός κόίνωνίκό ς καί όίκόνόμίκό ς μετασχήματί-

σμό ς. H καλλίε ργεία αμπελίω ν καί σίτήρω ν πόυ κυρίαρχόυ σε 

στό νήσί  γία αίω νες, δί νεί τή θε σή τής σταδίακα  στήν ελία . Ο 

μεγα λός παγετό ς πόυ ε πλήξε τόν ελαίω να τής Λε σβόυ τό χεί-

μω να τόυ 1850, γνωστό ς ως μεγα λή Καμα δα, γί νεταί αίτί α γία 

φυ τευσή νε ων πόίκίλίω ν ελία ς από  τή Μίκρα  Ασί α καί επεκτεί -

νεί τή μόνόκαλλίε ργεία τής ελία ς σε όλό κλήρό τό νήσί . Η γεω-

γραφίκή  θε σή τόυ νήσίόυ , πόλυ  κόντα  στήν Κωνσταντίνόυ πό-

λή καί τή Μαυ ρή Θα λασσα, ε δωσαν ω θήσή στό εμπό ρίό τόυ 

λαδίόυ . Ταυτό χρόνα, σήμαντίκα  κεφα λαία από  τόυς Λε σβίόυς 

τής δίασπόρα ς, όί όπόί όί, μετα  τόν παγετό  καί τόν καταστρό-

φίκό  σείσμό  τόυ 1867 βρί σκόνταν ή δή στα τε σσερα σήμεί α 

τόυ όρί ζόντα καί δήμίόυ ργήσαν σήμαντίκε ς περίόυσί ες, ευνό ή-

σαν τόν εκσυγχρόνίσμό  καί τήν ανανε ωσή τής ελαίόυργί ας τόυ 

νήσίόυ . Η Λε σβός εί ναί ή πρω τή περίόχή  τής Ελλα δός πόυ εί χε 

συστήματίκή  βίόμήχανίκή  παραγωγή  λαδίόυ  πρίν από  τήν 

απελευθε ρωσή  τής, τό 1912. Αυτή  τήν περί όδό, λείτόυργόυ σαν 

στό νήσί  113 ατμόκί νήτα εργόστα σία. Αυτή  ή επόχή  κλήρόδό-

τόυ σε στό νήσί  μόναδίκα  κτί σματα, ό πως ελαίότρίβεί α, εργό-

στα σία απόθή κευσής καί συσκευασί ας λαδίόυ , σαπωνόπόίεί α, 

τα όπόί α σή μερα εί ναί στόλί δία. τής βίότεχνίκή ς καί βίόμήχα-

νίκή ς ίστόρί α τής χω ρας μας. Ελαίω νες πόυ φτα νόυν τή θα -

λασσα, δήμίόυργόυ ν ε να μόναδίκό  ασήμε νίό δα σός. Έδαφός, 

ίδανίκό  μίκρόκλί μα καί ξεχωρίστε ς πόίκίλί ες ελία ς απότελόυ ν 

τό συνδυασμό  γία τό κόρυφαί ό λα δί πόυ παρα γεί τό νήσί . O 

ελαίω νας τής Λε σβόυ καλυ πτεί 450.000 στρε μματα, πόυ αντί-

πρόσωπευ όυν τό 29% τής συνόλίκή ς ε κτασής τόυ νήσίόυ  καί 

τό 79% τής καλλίεργή σίμής ε κτασή ς τόυ. Περίσσό τερα από  

11.000.000 ελαίό δενδρα παρα γόυν τόν πόλυ τίμό καρπό  τής 

ελία ς. Στό νό τίό καί νότίόανατόλίκό  τμή μα, ό πόυ υπα ρχόυν 

ασβεστόλίθίκα  πετρω ματα καί σχίστό λίθόί, κυρίαρχεί  ή καλ-

λίε ργεία τής Κόλόβή ς ή  γνωστή ς καί ως Μυτίλήνία , πόυ αντί-

πρόσωπευ εί τό 65% τόυ λεσβίακόυ  ελαίω να, ενω  ανατόλίκα  

καί βόρείόανατόλίκα , στα ήφαίστείόγενή  εδα φή, ή Αδραμυτία-

νή  πόυ απότελεί  τό 30%. Καλλίεργεί ταί επί σής ή Λαδόλία  ή  

θρόυ μπα καί α λλες πόίκίλί ες σε πόσόστό  μίκρό τερό τόυ 5%. 

Τό λα δί πόυ παρα γεταί από  τήν Κόλόβή  χαρακτήρί ζεταί από  

ε ντόνα, φρόυτω δή αρω ματα, απαλή  γλυκία  γευ σή καί χρυσό-

πρα σίνό χρω μα. Εί ναί από  τίς καλυ τερες ελαίόπόίή σίμες πόίκί-

λί ες, τό σό από  πλευρα ς ελαίόπερίεκτίκό τήτας, ό σό καί από  

πλευρα ς πόίό τήτας παραγό μενόυ λαδίόυ . Τό λα δί τής Αδραμυ-

τίανή ς εί ναί λεπτό ρευστό, με εξαίρετίκό  α ρωμα καί ή πρω ίμή 

ωρί μανσή  τής εξασφαλί ζεί τό χρυσαφε νίό χρω μα τόυ.  Στα 

λιοχώραφα της Στύψης καλλίεργεί ταί ή αδραμυτίανή  ελία  

απ΄ ό πόυ παρα γόνταί σή μερα περί  τόυς 2.000 τό νόυς ελαίό-

κα ρπόυ πόυ αντίστόίχόυ ν σε (κατα  με σό ό ρό) 400 τό νόυς λα δί 

ετήσί ως. Η α λεσή γί νεταί στό συνεταίρίστίκό  ελαίότρίβεί ό, 

πόυ χτί στήκε τό 1928. Η χαρακτήρίστίκή  λεπτό ρευστή υφή  

τόυ Λεσβίακόυ  λαδίόυ  όφεί λεταί στό σχετίκα  αυξήμε νό βαθμό  

ακόρεστό τήτας των λίπαρω ν τόυ όξε ων, σε σχε σή με α λλα 

παχυ ρρευστα ελαίό λαδα, γεγόνό ς πόυ τόυ δί νεί πρό σθετή 

βίόλόγίκή  αξί α. Τα μόναδίκα  τόυ αρω ματα τα χρωστα εί στα 

δεκα δες αρωματίκα  φυτα  πόυ φυτρω νόυν με σα στόυς ελαίω -

νες. Δεντρόλί βανό, ρί γανή, φασκό μήλό, θυμα ρί, θρόυ μπί, βαλ-

σαμό χόρτό, μαζί  με όπωρόφό ρα δε ντρα καί πίκραμυ γδαλα 

πόυ γείτνία ζόυν με τα ελαίό δεντρα. Τό χρυσόκί τρίνό χρω μα 

τόυ, όφεί λεταί στή μίκρή  περίεκτίκό τήτα  τόυ σε χλωρόφυ λλή, 

πόυ βόήθα  κα θε εμφίαλωμε νόυ πρόί ό ντός ενα ντία στό χρό νό. 

Αυτό  τό μόναδίκό  χρυσαφε νίό χρω μα, χα ρίσε στή Λε σβό τό 

πρόσωνυ μίό τό «χρυσό  νήσί ». Τα ίδίαί τερα χαρακτήρίστίκα  

τόυ ελαίόλα δόυ τής Λε σβόυ ε χόυν καί επί σήμα αναγνωρίσθεί  

από  τήν Ευρωπαί κή  Ένωσή, ή όπόί α τό ε χεί κατόχυρω σεί ως 

Πρόί ό ν Γεωγραφίκή ς Ένδείξής. 

Στάθης Καστερίδης 

(Δημοτικός  Σύμβουλος Πέλλας & Δημοτικός Υπάλληλος 

Σκύδρας) 

Υ.Γ. Γία τό παρό ν α ρθρό μόυ, ζήτω  καταρχή ν τήν  επίεί κεία 

των ελαίόπαραγωγω ν τής Λε σβόυ καί είδίκό τερα τής Στυ ψής, 

γίατί  μπή κα στα χωρα φία τόυς. 

Ελιά Η Μυτιληνιά   

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΝ  ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΣ  
ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ  ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΩΝ   ΑΡΙΘ. 207 

Ο κ. Ιωα ννής Γίαννακό ς  εξε θλίψεν  ελαίό καρπόν όκα δες  460.  
Παρή χθή ε λαίόν όκα δες ……. Εμε τρήσεν δί΄ εκθλίπτίκα  Δρχ. 73,60  

Εν Στυ ψή τή 4-11-1955 
Ο Δίευθυντή ς                     Ο Παραγωγό ς  

  
 Πολυμήχανοι αποδεικνύονται για άλλη μια φορά 
οι κρητικοί στον τεχνολογικό τομέα, καθώς το ελαιόδι-
χτο βάζει τέλος στην κούραση από το μάζεμα των ε-
λαιόδεντρων. 
 Τό ελαίό δίχτό εί ναί μί α πρωτό τυπή κατασκευή  γία 
ευ κόλό α πλωμα δίχτυω ν ελαίόσυλλόγή ς. Δεν χρεία ζεταί δευ -
τερό α τόμό γία τό α πλωμα, δεν επήρεα ζεταί από  χό ρτα ή  τόν 
αε ρα καί δεν πατα ς πα νω στίς ελίε ς. Ιδανίκό  γία τό μα ζεμα 
τής πρα σίνής ελία ς. Επί σής, συνδυα ζεταί  με δόνήτίκα  ελαίό-
ραβδίστίκα , τε νία ή  μα ζεμα με τό χε ρί.  
 Έχω ε να φί λό στή Φλαμόυρία  τόυ νόμόυ  Πε λλας, πρό-
σφα τως ελαίόκαλλίεργήτή ς, ό Τα σός Μί λτσής, πόυ εί δε τήν 
πατε ντα καί τήν αντε γραψε, καθό τί μα στόρας. (Αν κα πόίός 
θε λεί, μπόρω  να τόν φε ρω σε επαφή ). Βε βαία ό πως σήμείω -
νεί, τό μα ζεμα δίευκόλυ νεταί αλλα  δεν γί νεταί αυτό ματα, 
θε λεί δόυλεία , ό χί αστεί α. Καί βε βαία, χωρα φί επί πεδό… 
Για περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακο-
λουθεί:  
https://www.facebook.com/%CE%95%CE%BB%CE%B1%
CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%87%CF%84%
CE%BF-%CE%91%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BD%
CE%B7-1434554133483612/?fref=ts 

Ιγνάτης Καραπαναγιώτης 
(19/10/2016) 

Το ελαιόδιχτο που βάζει  
τέλος στην κούραση από 

το μάζεμα των  
ελαιόδεντρων! 

Το ελαιόδιχτο! 



 

 

8   ΣΤΥΨΗ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Συνέντευξη από τον Λευτέρη Ευαγγέλου, πρώην Πρόεδρο του  
Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στύψης 

Η συνέντευξη δόθηκε στον Ιγνάτιο Καραπαναγιώτη 

 
 Αρχές Σεπτέμβρη 2016 έτυχε να συνταξιδεύουμε για την Καβάλα με το 
πλοίο από την Μυτιλήνη με τον Λευτέρη Ευαγγέλου πρώην Πρόεδρο του Ελαιουρ-
γικού Συνεταιρισμού Στύψης. Οκτώ ώρες ταξίδι και είχαμε την ευκαιρία για μια 
εφ΄ όλης της ύλης συζήτηση. Ο Λευτέρης ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Συνεταιρισμού για την 4ετία 2012 – 2016. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμ-
μετέχει τουλάχιστον 12 χρόνια και σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. Ασχολείται δηλα-
δή αρκετά χρόνια με τα συνεταιριστικά. Δεν έτυχε να κουβεντιάσουμε στο χωριό, 
ας μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία, σκέφτηκα! 
  
 Τι στόχευες όταν ανέλαβες και τι πέτυχες (εν μέσω οικονομικής κρίσης 

της χώρας);  
Ο πρω τός στό χός αφόρόυ σε τό γα λα. Ο Συνεταίρίσμό ς, εί ναί γνωστό  αυτό ,  δίατήρεί ταί 
στό επί πεδό πόυ εί ναί σή μερα, κυρί ως λό γω τής κτήνότρόφί ας καί λίγό τερό  στήν ελαίό-
παραγωγή . Τό πρω τό πόυ κα ναμε, ό ταν ανε λαβα τήν πρόεδρί α,  ή ταν να αναζήτή σόυμε 
αγόρα  ε ξω από  τό νήσί . Αυτό  κα ναμε με τόν «Κόλίό ». Τό γα λα τόυ χωρίόυ  μας πή γαίνε 
με βυτί α στή Θεσσαλόνί κή. Τό απότε λεσμα ή ταν πόλυ  θετίκό  γία τόυς παραγωγόυ ς μας. 
Δί ναμε γία δε κα χρό νία τό γα λα τόυ χωρίόυ  μας στα 85 λεπτα  τό κίλό  καί καταφε ραμε 
να εξασφαλί σόυμε τίμή  παραγωγόυ  97 λεπτα . Αυτή  ή επίτυχί α εί χε αντί κτυπό στίς κα-
λε ς τίμε ς πόυ εξασφα λίσαν όί παραγωγόί  σε ό λό τό νήσί . Οί ντό πίόί τυρόκό μόί φόβή θή-
καν τόν ανταγωνίσμό , (μή πως φυ γεί ό λό τό γα λα τόυ νήσίόυ  ε ξω) καί ανε βασαν τίς τί-
με ς. Ήταν μία σήμαντίκή  παρε μβασή στίς τίμε ς γα λακτός καί εί χε πόλυ  θετίκό  απότε λε-
σμα γία τόυς παραγωγόυ ς καί τόν κό πό τόυς. Παλίό τερα εί χαμε συνε χεία πρόβλή ματα 
με τίς πλήρωμε ς. Οί τυρόκόμίκε ς εταίρεί ες καθυστερόυ σαν τίς πλήρωμε ς ε ξί καί επτα  
μή νες. Κατό πίν, δω σαμε τό γα λα στό Βό λό σε α λλή εταίρεί α καθαρα  εξαγωγίκή  καί εί χα-
με ως απότε λεσμα  να δίατήρήθόυ ν καί πα λί όί τίμε ς παραγωγόυ  σε υψήλα  επί πεδα καί 
επίπλε όν πετυ χαμε να πλήρωνό μαστε  κα θε μή να, (πρα γμα πόυ δεν υπα ρχεί  πόυθενα  
στό  νήσί  , όυ τε στήν Ελλα δα θα ε λεγα)! Τό πρω τό δεκαή μερό κα θε μή να όί παραγωγόί  
πλήρωνό ντόυσαν. Θυμό μαστε τίς πρόθε σείς των ντό πίων τυρόκόμίκω ν επίχείρή σεων 
να ρί ξόυν τίς τίμε ς. Χα ρίς στήν πρόσπα θεία τόυ τό τε Δ.Σ. τόυ Συνεταίρίσμόυ  δίατήρή θή-
καν ψήλα  όί τίμε ς παραγωγόυ . Ήταν μία σήμαντίκή  επίτυχί α γία τήν ανταμόίβή  των 
κό πων τόυ κα θε κτήνότρό φόυ. 
 
 Πώς εξηγείς την συνέπεια της εταιρείας από τον Βόλο;  Μήπως επειδή το 

γάλα του χωριού είναι πιο ποιοτικό; 
Κα ναμε μία καλή  συμφωνί α με  ρή τρα 600.000 €, πόυ σήμαί νεί ό τί αν ό ε μπόρός δεν 
τήρή σεί τα συμφωνήθε ντα, (τακτίκε ς πλήρωμε ς κλπ) εί ναί υπόχρεωμε νός να πλήρω σεί 
τήν πόίνή  τής ρή τρας. Ο συγκεκρίμε νός τυρόκό μός με τόν όπόί ό εν τε λεί συμφωνή σαμε 
εγγυή θήκε με επίταγή  ό τί αν δεν τήρή σεί τα συμφωνήθε ντα θα παρακρατήθεί  τό πόσό  
τής εγγυ ήσής. 
Ο κυ ρίός λό γός ό μως, εί ναί ό τί υπα ρχεί ε λλείψή πρό βείόυ γα λακτός πανελλαδίκα  καί ή 
φε τα ε χεί ζή τήσή. Ήρθαμε σε επαφή  μ΄ αυτό ν τόν συγκεκρίμε νό ε μπόρό καί υπόγρα ψα-
με μία συμφωνί α, πόυ δίασφα λίζε τόυς κτήνότρό φόυς μας. Ένα χρό νό τω ρα εφαρμό ζε-
ταί ή συμφωνί α καί εί μαί σί γόυρός ό τί καί ή καίνόυ ργία Δίόί κήσή τόυ συνεταίρίσμόυ  θα 
συνεχί σεί ε τσί. 
 
 Με την καραντίνα στα πρόβατα τι γίνεται; Γιατί καθυστερεί η λήξη της; 
Εί μαστε στό νήσί  σε καθεστω ς καραντί νας γία τόν καταρρόί κό  πυρετό  στα πρό βατα 
περίσσό τερα από  7 χρό νία. Πίστευ όυμε ό τί υπα ρχεί ε να κυ κλωμα εμπό ρων εδω  στό νήσί  
αλλα  νόμί ζω ό τί φταί νε καί όί υπήρεσί ες τής Δνσής Αγρότίκή ς Ανα πτυξής τής Περίφε -
ρείας. Γία να βγόυ με από  τό καθεστω ς τής καραντί νας, χρεία ζεταί να λείτόυργεί  τό πρό -
γραμμα με τίς αίμόλήψί ες σε τακτα  χρόνίκα  δίαστή ματα. Αυτό  δεν ε γίνε. Έτσί ό μως δεν 
πρό κείταί  να βγόυ με πότε  από  τήν καραντί να. Η ζήμία  των παραγωγω ν μας εί ναί μεγα -
λή. Η Λε σβός ε χεί 300.000 πρό βατα καί τό λεσβίακό  πρό βατό εί ναί περίζή τήτό. Απ΄ ό λή 
τήν Ελλα δα ζήτόυ ν να αγόρα σόυν ζωντανα  τα πρό βατα  μας. Τα ζήτα νε όί παραγωγόί  
από  τήν Μακεδόνί α ας πόυ με καί δεν επίτρε πεταί να βγεί πρό βατό ζωντανό  από  τό νήσί . 
Ωστό σό τα κυκλω ματα βγα ζόυν πρό βατα δή θεν γία σφαγή  καί μετα  κα πόυ χα νόνταί τα 
ί χνή τόυς καί πωλόυ νταί ως ζω ντα ζω α σε πόλυ  χαμήλε ς τίμε ς. 
 
 Άκουσα το καλοκαίρι που ήμουν στο χωριό, ότι για τα χρέη των μελών του 

συνεταιρισμού κάνατε μια ρύθμιση. Τι ακριβώς προβλέπει;  
Μία ρυ θμίσή πόυ κα ναμε ή ταν γία τίς χρόνί ζόυσες υπόχρεω σείς των συνεταί ρων απε να-
ντί στό συνεταίρίσμό . Αντί  να ζήτα με τα λεφτα  από  τόυς συνεταί ρόυς κα θε χρό νό επίτα-
κτίκα  τό κα θε συμβόυ λίό καί ό κα θε πρό εδρός, κα ναμε μία ρυ θμίσή καί εί παμε τα εξή ς: 
Όλες όί παλίε ς όφείλε ς μπαί νόυν  σε ρυ θμίσή καί τα καίνόυ ρία  αίτή ματα γία πρόκατα-
βόλε ς αντίμετωπί ζόνταί α μεσα. Η δό σή τής ρυ θμίσής δεν μπόρεί   να εί ναί  κα τω από  τό 
15% τόυ όφείλό μενόυ πόσόυ . Γία παρα δείγμα αν χρωστα  κα πόίός 10.000€, ή δό σή ή ταν 
1.500€ τό χρό νό. Κατα  βα σή εφαρμό στήκε αυτή  ή από φασή, παρα  τό γεγόνό ς ό τί ε τυχε 
ή ρυ θμίσή να γί νεί  με σα στήν κρί σή. Νε α χρε ή δεν θα υπα ρχόυν. Θα φρόντί σόυν όί υ-
πα λλήλόί να μήν δήμίόυργήθόυ ν νε α χρε ή. Σε δυ σκόλες καταστα σείς (α νθρωπόί εί μαστε 
καί γνωρίζό μαστε) θα ανεχθόυ με ε να κα πόίό χρε ός αλλα  εί παμε ό χί στόυς κατα  
«συνή θεία κακόπλήρωτε ς».  
 
 Σίγουρα θα έχεις θα έχεις διαβάσει το νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς. 

Τι προβλέπει; 
Τό πίό σήμαντίκό  εί ναί ό τί όί συνεταίρίσμόί  από  μόνα δες χαλαρή ς λείτόυργί ας, γί νόνταί 
επίχείρή σείς πόυ υπόχρεω νόυν τόυς παραγωγόυ ς μετό χόυς, να δί νόυν τόυλα χίστόν τό 
80% τής παραγωγή ς τόυς, στό συνεταίρίσμό . Ομόί ως τό 80% των εφόδί ων 
(κτήνότρόφε ς, λίπα σματα κλπ) πρε πεί να τα πρόμήθευ όνταί από  τό συνεταίρίσμό . Ο 
νε ός νό μός γία τόυς συνεταίρίσμόυ ς αφή νεί τό ελευ θερό στόυς παραγωγόυ ς γία  τό 
20% τής παραγωγή ς τόυς καί των εφόδί ων τόυς, να απευθυ νόνταί σε α λλόυς πρόμή-
θευτε ς, εκτό ς συνεταίρίσμόυ .       
 
 Ας έρθουμε τώρα στο λάδι, τον άλλο πλουτοπαραγωγικό πόρο του χωριού 

μας. Σε τι κατάσταση βρίσκεται; Και τι έγινε με την «κοινή άλεση» που α 

 
νέφερες σε προηγούμενη συνέντευξή σου στην εφημερίδα μας;  
Τό 2012 -2013 τό Δ.Σ. τόυ Συνεταίρίσμόυ  επίσκεφθή καμε 7-8  συνεταίρίσμόυ ς  στή 
Σπα ρτή καί γενίκα  στή Λακωνί α πόυ εφαρμό ζόυν τήν κόίνή  α λεσή. Πή ρα ό λό τό Συμβόυ -
λίό, τόν υπα λλήλό αρμό δίό τόυ ελαίότρίβεί όυ, καί πή γαμε στήν Πελόπό ννήσό να δόυ με 
από  κόντα  τήν «κόίνή  α λεσή». Όλόί μας δίαπίστω σαμε τα όφε λή τής «κόίνή ς α λεσής». 
Με τήν κόίνή  α λεσή, περίόρί ζεταί κατα  πόλυ  τό κό στός τής α λεσής. Μίλα με γία μεί ωσή 
κό στόυς πόυ αγγί ζεί περί πόυ τό 35%. Τα αλεστίκα  σε μας εί ναί 40€, αυτόί  με τήν με θό-
δό τής κόίνή ς α λεσής τα περίόρί ζόυν στα 25€. Η μείωση του κόστους άλεσης πρόκυ -
πτεί γίατί  τρόφόδότεί ταί χωρί ς δίακόπή  τό ελαίότρίβεί ό με ελίε ς (χωρί ς τίς καθυστερή -
σείς πόυ υπα ρχόυν με τόν δίκό  μας τρό πό α λεσής τής ελία ς). Αν σή μερα στό 8ωρό αλε -
θόνταί 80 μό δία ελίε ς, με τή νε α με θόδό ή από δόσή αυξα νεταί κατα  περί πόυ 20%. Επί-
πλε όν αν τό μήχα νήμα δόυλευ εί συνεχω ς, ε χόυμε οικονομία στο ρεύμα ενω  όί μαλα-
κτή ρες, συ μφωνα με ε ρευνα τόυ Πανεπίστήμί όυ Κρή τής, αν παραμε νόυν δίαρκω ς γεμα -
τόί, αποδίδουν μεγαλύτερη ποσότητα σε λάδι. Αν συντρε χόυν όί παραπα νω  πρόυ -
πόθε σείς, μειώνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την άλεση. Με τή με θόδό πόυ 
χρήσίμόπόίόυ με τω ρα, όί ελίε ς παραμε νόυν γία μεγα λό χρόνίκό  δία στήμα στό ελαίότρί-
βεί ό με χρί να συγκεντρωθόυ ν από  τόν παραγωγό , με απότε λεσμα να αυξα νεί ή όξυ τήτα. 
Αν ό μως εφαρμόστεί  ή με θόδός τής κόίνή ς α λεσής, όί ελίε ς θα παραδί δόνταί τή μί α με ρα 
καί θα αλε θόνταί τήν επό μενή. Με τόν τρό πό αυτό  βελτίω νεταί καί ή πόίό τήτα τόυ πα-
ραγό μενόυ ελαίόλα δόυ, εφό σόν μείω νεταί σήμαντίκα  τό χρόνίκό  δία στήμα πόυ μεσόλα-
βεί  από  τή συγκόμίδή  τόυ καρπόυ  με χρί τήν α λεσή  τόυ. Άρα ή κόίνή  α λεσή ε χεί κί α λλα 
όφε λή. Οί δίκε ς μόυ καί όί δίκε ς σόυ ελίε ς, όί ελίε ς ό λόυ τόυ χωρίόυ  πόυ μαζευ όνταί σε 
μία με ρα αλε θόνταί όμαδίκα . Υπα ρχεί δίαδίκασί α πόυ εφαρμό ζεταί στήν Κρή τή, στή 
Λακωνί α καί στήν Ισπανί α. Παί ρνόυμε αντίπρόσωπευτίκό  δεί γμα από  τόν κα θε παρα-
γωγό . Ελε γχεταί ή ελαίόπερίεκτίκό τήτα (δήλ. πό σό λαδί ζόυν όί ελίε ς) καί ή όξυ τήτα τόυ 
δεί γματός καί σε συνδυασμό  με τήν πόσό τήτα πόυ αλε θεί ό καθε νας θα υπα ρχεί καί τό 
τελίκό  απότε λεσμα. Ο κα θε παραγωγό ς αμεί βεταί ανα λόγα με αυτε ς τίς παραμε τρόυς. 
Αυτα  ε χόυν λυθεί . Δεν εί ναί πρό βλήμα αυτό ! Η α λεσή σε μεγα λή κλί μακα – ή κόίνή  α λεσή 
– εί ναί ζωτίκό  θε μα καί αφόρα  τό με λλόν τής ελαίόπαραγωγή ς στό χωρίό  μας.  Τελικό 
συμπέρασμα: Χαμηλότερο κόστος άλεσης και καλύτερης ποιότητας ελαιόλαδο, 
δίνουν υψηλότερο εισόδημα στους παραγωγούς. Πρε πεί να ενήμερωθόυ ν όί παρα-
γωγόί  από  εξείδίκευμε νόυς επίστή μόνες καί να δίαπίστω σόυν πως ό ντως πρό κείταί γία 
μία με θόδό πόυ εξασφαλί ζεί καλυ τερό με λλόν γία ό λόυς μας. 
Τό μήχα νήμα γία τήν κόίνή  α λεσή γία τήν αλλαγή  τής μίας γραμμή ς, κό στίζε τό τε (2012-
13) 150.000€. Τό μήχα νήμα γία τόν ε λεγχό των δείγμα των κό στίζε 40.000€. Η αλή θεία 
εί ναί ό τί παρα  τό γεγόνό ς ό τί ό λόί στό Δ.Σ. εί χαμε πείστεί  γία τα όφε λή τής κόίνή ς 
α λεσής, δεν «παλαί ψαμε» αυτή  τήν μεγα λή μεταρρυ θμίσή (τής δίαδίκασί ας ελαίόσυγκό-
μίδή ς καί α λεσής). Πή γε λί γό πί σω, γίατί  μας εμπό δίσε ή μεγα λή όίκόνόμίκή  κρί σή τής 
χω ρας μας αλλα  καί ή μεγαλυ τερή ενασχό λήσή  μας με τήν δίαχεί ρίσή τόυ γα λακτός. Ο 
στό χός ό μως πρε πεί να παραμεί νεί καί γία τό νε ό Δ.Σ.: Να ξεκίνή σόυν όί μεταρρυθμί σείς 
στό ελαίότρίβεί ό καί να πα με  στήν κόίνή  α λεσή.   Γίατί  εκτό ς από  τήν κόίνή  α λεσή, ε-
κτό ς από  τό μείωμε νό κό στός των αλεστίκω ν, συ μφωνα με μελε τή τόυ Πανεπίστήμί όυ 
Κρή τής, παί ρνόυμε καί περίσσό τερό λα δί καί επείδή  αλε θόνταί όί ελίε ς κα θε με ρα τό 
απότε λεσμα εί ναί μίκρό τερες όξυ τήτες! Εμεί ς με τόν τρό πό πόυ μαζευ όυμε τίς ελίε ς με -
χρί τω ρα, δεν πετυχαί νόυμε χαμήλε ς όξυ τήτες. Εκεί  πόυ πή γαμε (στή Λακωνί α) μαζευ -
όυν τίς ελίε ς χωρί ς δί χτυα. Δεν απλω νόυν δί κτυα. Ραβδί ζόυν τίς ελίε ς  καί ό καρπό ς πόυ 
μαζευ εταί απ΄  ό λόυς τόυς παραγωγόυ ς, αλε θεταί τήν ί δία με ρα. Μα λίστα ό καρπό ς μα-
ζευ εταί σε καφα σία – κλόυ βες καί ό χί σε τσόυβα λία - ό πως κα νόυμε εμεί ς – πόυ 
«ανα βεί» ό καρπό ς. Με τό πόυ τελείω νεί ή συγκόμίδή  τήν ήμε ρα στό χωρα φί, ξεκίνα  τή 
νυ χτα ή α λεσή στό ελαίότρίβεί ό. Οί ελίε ς αλε θόνταί αμε σως! Εμεί ς θα μπόρόυ σαμε  να 
κα νόυμε μία παραλλαγή  τής κόίνή ς α λεσής. Να βα ζαμε 2-3 πόίό τήτες, να εί χαμε 2-3 σί-
λό , γία ε ξτρα παρθε νό, παρθε νό καί ό λες όί α λλες πόίό τήτες (δυα ρία, τρία ρία καί πα νω 
μαζί ). Με τή δίαφόρα  ό τί κα θε παραγωγό ς θα πλήρω νεταί τό λα δί τόυ ανα λόγα  με τήν 
ελαίόπερίεκτίκό τήτα, τήν όξυ τήτα (πόυ θα ε βγαζαν τα δεί γματα) καί βεβαί ως τήν πόσό -
τήτα τόυ ελαίό καρπόυ. Αυτό  τό τελευταί ό, εί ναί βασίκό  γία να τό καταλα βεί ό παραγω-
γό ς καί να επίλε ξεί τήν κόίνή  α λεσή. Να καταλα βεί ό τί με τήν κόίνή  α λεσή ή δίκή  τόυ 
παραγωγή  εί ναί δίασφαλίσμε νή καί σε ό ,τί αφόρα  τήν πόίό τήτα καί σε ό ,τί αφόρα  τήν 
όξυ τήτα. Δεν θα πλήρωνό μαστε ό λόί τό ί δίό, αλλα  ανα λόγα με τόν καρπό  πόυ θα φε ρνεί 
ό καθε νας! Τό νε ό Δ.Σ. πρε πεί να πρόχωρή σεί στήν κόίνή  α λεσή. Να μήν τό ξεχα σόυμε!  
 

 (συνέχεια στη σ. 9) 

Όταν βγαίνει το λάδι! 
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 (συνέχεια από σ. 8) 

Συνέντευξη από τον Λευτέρη Ευαγγέλου, πρώην Πρόεδρο του  
Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στύψης 

Η συνέντευξη δόθηκε στον Ιγνάτιο Καραπαναγιώτη 

 
 Δηλαδή η παραγωγή ελαιολάδου στη Στύψη είναι μεγάλης οξύτητας; Και 

πώς θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε νέες αγορές;   
Ο στό χός από  εδω  καί μπρός εί ναί ή κόίνή  α λεσή γίατί  θα μας φε ρεί καλυ τερή πόίό τήτα 
καί χαμήλό τερό κό στός παραγωγή ς καί γία όπόίαδή πότε μεταρρυ θμίσή πρε πεί  να συμ-
μετε χόυν  ό λόί. Έχόυμε συνήθί σεί σε λα δία υψήλό βαθμα καί ό τρό πός παραγωγή ς μας 
με τό να απλω νόυμε δί χτυα, μας όδήγεί  σ΄  αυτα . Τήν αγόρα  δεν τήν καθόρί ζόυμε εμεί ς. 
Έχεί ή δή καθόρίστεί ! Οί Σπαρτία τες δεν απλω νόυν δί χτυα. Ό,τί πε φτεί κα τω απλω ς δεν 
μαζευ εταί! Καί δεν μαζευ εταί όυ τε στήν Ισπανί α, όυ τε στήν Τόυρκί α. Στήν Τόυρκί α υ-
πα ρχεί ή αδραμμυτίανή  ελία  (ή δίκή  μας πόίκίλί α δήλαδή ). Οί Τόυ ρκόί ε χόυν καταφε ρεί 
να παί ρνόυν από  τήν αδραμμυτίανή  ελία , δε κατα λό γω τόυ τρό πόυ πόυ συμπερίφε ρό-
νταί στήν ελία . Αυτό  εί ναί τό κρί σίμό! Τό να λε με ό τί εγω  δεν αλλα ζω τρό πό ελαίόσυ-
γκόμίδή ς, κί ας ε χεί αλλα ξεί ό κό σμός ό λός, δεν εί ναί σόφό . Θα όδήγήθόυ με με μαθήματί-
κή  ακρί βεία εκτό ς αγόρα ς. Λε με ό τί καταφε ραμε να αυξή σόυμε τήν πόσό τήτα τής τυπό-
πόί ήσής ελαίόλα δόυ, αλλα  τό ξε ρετε ό τί παί ρνόυμε λα δί χαμήλό τερής όξυ τήτας από  
α λλες περίόχε ς; (π.χ. Πλωμα ρί). Πε ρσί εί χαμε κα πόίες ανεβασμε νες πόσό τήτες, τυπό-
πόίή σαμε 30 τό νόυς ε ξτρα παρθε νό  ελαίό λαδό γία πρω τή φόρα . Αυτό  ό μως συμβαί νεί 
μία φόρα  στα 50 χρό νία καί ε χεί να κα νεί με τίς καίρίκε ς συνθή κες. Πό τε πα λί θα ξανα-
βγα λόυμε, λό γω των ευνόί κω ν καίρίκω ν συνθήκω ν, δε κατα γία τό σό μεγα λή πόσό τήτα; 
Αυτό  μπόρεί  να ξανασυμβεί  σε 30 χρό νία. Δήλαδή  τό ε ξτρα παρθε νό πόυ χρείαζό μαστε 
γία τήν τυπόπόί ήσή γία πό σό καίρό  θα τό αγόρα ζόυμε από  τό Πλωμα ρί καί τήν Γε ρα; 
Πρε πεί να κα τσόυμε να σκεφτόυ με ό λόί μαζί  καί να μήν τα σκε φτεταί μό νό τό Συμβόυ -
λίό. Να δεσμευτόυ με ό λόί μαζί  πω ς θα παί ρνόυμε τίς πόσό τήτες γία τήν τυπόπόί ήσή. 
Γίατί  ί σως τα πρω τα χρό νία να μήν ε χόυμε κε ρδός. Μετα  από  κα πόία χρό νία, ό ταν ή 
πόίό τήτα  σόυ γί νεί ε ξτρα παρθε νό στήν αγόρα , θα σόυ φε ρεί αυτό  πόυ πρόσδόκα ς. Με 
τήν δόυλεία  ό λων. Στή Σπα ρτή με τήν κόίνή  α λεσή, όί ελίε ς πόυ ραβδί ζόνταί συλλε γό-
νταί καί αυθήμερό ν πα νε στό ελαίότρίβεί ό. Εμεί ς ενδεχόμε νως  κα πόία πόσό τήτα τής 
παραγωγή ς μας από  Νόε μβρίό ως Ιανόυα ρίό να τήν όδήγόυ σαμε με τίς πρόδίαγραφε ς 
τής κόίνή ς α λεσής στό ελαίότρίβεί ό. Τίς υπό λόίπες πόσό τήτες  θα μπόρόυ σαμε να τίς 
μαζευ όυμε ό πως τω ρα καί ας τίς πόυλα με χυ μα. Δίαφόρετίκα , θα πήγαί νόυμε στό Πλω-
μα ρί  να αγόρα ζόυμε δε κατα καί εμεί ς θα συνεχί ζόυμε να βγα ζόυμε  «σαπόυνό λαδα». Με 
συνε πεία, να βγόυ με εκτό ς αγόρα ς, γίατί  ή αγόρα  θε λεί δε κατα καί ε ξτρα παρθε νό. Ο 
Συνεταίρίσμό ς μας, τυπόπόίεί  εδω  καί 2-3 χρό νία ε ξτρα παρθε νό τό όπόί ό «καλυ πτεταί» 
από  α λλα χωρία .  Μό νό φε τός (περί όδός 2015-2016) εί χαμε (κατ΄ εξαί ρεσή) παραγωγή  
με δε κατα, λό γω ευνόί κω ν καίρίκω ν συνθήκω ν. Πό τε πα λί θα ε χόυμε ευνόί κε ς καίρίκε ς 
συνθή κες;  
 
 Υπάρχει κατά τη γνώμη σου «συνεταιριστική συνείδηση» στους παραγω-

γούς του χωριού μας; 
Κί αν δεν ε χόυμε πρε πεί να απόκτή σόυμε  «συνεταίρίστίκή  συνεί δήσή» ή  τόυλα χίστόν 
να τήν βελτίω σόυμε, να τήν ανεβα σόυμε σε ε να καλυ τερό επί πεδό. Ή θα φτία ξόυμε συ-
νεταίρίσμό  πρόσανατόλίσμε νό στήν αγόρα  ή  δεν θα κα νόυμε τί πότα! Πρε πεί να συμμε-
τε χόυμε στίς συνελευ σείς τόυ συνεταίρίσμόυ , στίς απόφα σείς πόυ καθόρί ζόυν τό με λ-
λόν τόυ. Έχόυμε τό νε ό νό μό γία τόυς συνεταίρίσμόυ ς πόυ πρε πεί να αξίόπόίή σόυμε. Να 
μπόυ με σε κα πόίό πρό γραμμα ΕΣΠΑ να πρόσπαθή σόυμε να γί νεί μία μίκρή  τυρόκόμίκή  
μόνα δα με τίς κατα λλήλες πρόδίαγραφε ς καί πρόσαρμόγε ς στίς δίκε ς μας ίδίαίτερό τή-
τες. Η μόνα δα αυτή  θα μπόρόυ σε να υπόστήρίχθεί  από  τόυς παραγωγόυ ς τόυ χωρίόυ  
μας γίατί  ε χόυμε μεγα λή παραγωγή  – παρα γόυμε 10 τό νόυς γα λα τήν ήμε ρα. Να φτία -
ξόυμε ε να πρόί ό ν πόυ μπόρεί  να «περπατή σεί» στήν αγόρα . Χρεία ζεταί γί αυτό  τό σκόπό  
να συνεργαστόυ ν τό σό τό πρόσωπίκό  ό σό καί όί παραγωγόί . Τα παλία  συνεταίρίστίκα  
τυρόκόμεί α δεν εί ναί πρόσανατόλίσμε να στήν αγόρα . Η νε α δίόί κήσή θα εξετα σεί υπό-
θε τω τή νε α κατα στασή, αλλα  θα πρε πεί να δόυ με ενδεχόμε νως καί τήν δυνατό τήτα 
συνεργασί ας με ε ναν «στρατήγίκό  επενδυτή » πόυ θα ε χεί δία θεσή να επενδυ σεί σ΄ αυ-
τό ν τόν τόμε α. Αλλίω ς όί κτήνότρό φόί θα εί μαστε ό μήρόί των τυρόκό μων τόυ νήσίόυ . 
Δρα σή στίς συ γχρόνες συνθή κες, αυτό  χρείαζό μαστε! 
 
 Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι σήμερα στο συνεταιρισμό; Η συμβολή τους 

στην επίτευξη των στόχων του είναι καθοριστικός; 
Πε ντε μό νίμόί υπα λλήλόί απασχόλόυ νταί στό συνεταίρίσμό . Στήν απόθή κή ζωότρόφω ν 
εργα ζόνταί επόχίακα  από  5-10 α τόμα καί στό ελαίότρίβεί ό τό χείμω να εργα ζόνταί 8-10 
α τόμα. Τό Δίόίκήτίκό  Συμβόυ λίό ε κανε επί  των ήμερω ν μόυ μία πρό τασή στόυς μό νί-
μόυς υπαλλή λόυς, μία μεί ωσή τόυ μίσθόυ  τόυς γυ ρω στό 12% γίατί  παρα  τήν κρί σή, 
παρα  τήν μεί ωσή των μίσθω ν σε ό λή τή χω ρα, στόυς μό νίμόυς εργαζό μενόυς τόυ συνε-
ταίρίσμόυ  δεν υπή ρξε καμία  μεί ωσή. Πρε πεί να σκεφτόυ με ό τί τα κε ρδή τόυ συνεταίρί-
σμόυ  πρόε ρχόνταί από  τό τζί ρό πόυ κα νόυν όί αγρό τες μας γία τήν πρόμή θεία των εφό-
δί ων τόυς (λίπα σματα, κτήνότρόφε ς κλπ). Αν ε χόυμε 2,5 εκατόμμυ ρία ευρω  γία πρόμή -
θεία εφόδί ων γενίκα , όί ζωότρόφε ς απότελόυ ν τα 2,2 εκ. τα όπόί α πλήρω νόυν όί παρα-
γωγόί . Οί μίσθόί  των μόνί μων υπαλλή λων απότελόυ ν ε να μεγα λό κό στός – όρίσμε νόί 
υπα λλήλόί μπόρεί  να κόστί ζόυν  κατα  με σό ό ρό 2.500 € μαζί  με τίς εργόδότίκε ς είσφό-
ρε ς καί μίλα με γία 14 μίσθόυ ς. Η μεί ωσή δεν ε γίνε, γίατί  συ μφωνα με τό νό μό στόυς συ-
νεταίρίσμόυ ς, ε πρεπε να συμφωνή σόυν καί όί υπα λλήλόί. Έγίνε ό μως απόδεκτή  μία ε-
ναλλακτίκή  πρό τασή: Γία να μήν μείωθόυ ν όί μίσθόί  των μόνί μων υπαλλή λων θα πρε πεί 
να επίτευχθεί  ε νας στό χός, να αυξήθόυ ν όί πωλή σείς ελαίόλα δόυ, ω στε να βα λόυν τα 
δυνατα  τόυς όί υπα λλήλόί γία τήν επί τευξή  τόυ. Να υπα ρχεί ε να κί νήτρό. Γία ν΄ ανε βεί ή 
τυπόπόί ήσή λαδίόυ . Γίατί   χωρί ς τυπόπόί ήσή δεν θα πα με πόυθενα . Τό απότε λεσμα 
ή ταν εντυπωσίακό ! Επί  δεκαετί ες ή τυπόπόί ήσή καί όί πωλή σείς ελαίόλα δόυ δεν ξεπερ 
νόυ σε τίς 40.000 – 50.000 τό νόυς. Γία να μήν επε λθεί ή μεί ωσή μίσθω ν εί χαμε βα λεί 
τρείς στό χόυς: α) αυ ξήσή τόυ τζί ρόυ, β) αυ ξήσή τής τυπόπόί ήσής από  40 στόυς 70 τό -
νόυς καί γ) αυ ξήσή τόυ κε ρδόυς από  τίς πωλή σείς. Με αυτό  τόν τρό πό καταφε ραμε να 
αυξήθόυ ν καί ό τζί ρός καί ή πόσό τήτα τυπόπόί ήσής. Η τυπόπόί ήσή πόυ ή ταν καθήλω-
με νή επί  10ετί ες στόυς 40 τό νόυς, ανε βήκε στόυς 120 τό νόυς! Να εί μαστε ξεκα θαρόί. Η 
συγκεκρίμε νή από φασή ε φερε αυτό  τό απότε λεσμα! 
 
 Το 2015 είχαμε νέο νόμο για την φορολογία των αγροτών. Πώς τον σχολιά-

ζεις; 
Ως  συνδίκαλίστή ς τόυ αγρότίκόυ  χω ρόυ, ελαίόπαραγωγό ς καί κτήνότρό φός ό ί δίός, 

ε χω να πω τα εξή ς: Οί πρόήγόυ μενες  κυβερνή σείς  δίε λυσαν τό ασφαλίστίκό  συ στήμα  
 
των αγρότω ν με όρατή  τήν κατα ρρευσή  τόυ. Η απω λεία των συντα ξεων ή ταν μπρόστα  
μας, συ μφωνα με τό Ασφαλίστίκό  πόυ ψή φίσαν τό 2010. Να θυμήθόυ με ό τί ό ΟΓΑ εί χε 
εξαίρεθεί  από  τή ρυ θμίσή τόυ Ν. 3863/2010, γεγόνό ς πόυ σήμαί νεί ό τί όί αγρό τες δεν 
θα ε παίρναν τήν  βασίκή  συ νταξή αφόυ  αυτή  θα μείωνό ταν  σταδίακα  ε ως τό 2026 όπό -
τε καί θα καταργόυ νταν τελεί ως! Ψή φίσαν ε να καταστρόφίκό , ίδίαί τερα γία τόυς μί-
κρόμεσαί όυς αγρό τες, φόρόλόγίκό  συ στήμα, τό Νό μό 4172 τό 2013.  Να θυμήθόυ με ό τί 
ό λα τα είσόδή ματα (συ μφωνα με εκεί νό τό νό μό) θα φόρόλόγόυ νταν από  τό πρω τό ευ-
ρω  µε 13%, περίλαµβανόµε νων των απόζήµίω σεων τόυ ΕΛΓΑ καί ό λων των επίδότή σε-
ων.  Η σήμερίνή  κυβε ρνήσή πρόσπα θήσε γία τήν δία σωσή τόυ καταρρε όντός ασφαλί-
στίκόυ  συστή ματός με τό  νε ό Ασφαλίστίκό  Νό μό  4387 τόυ 2016 καί μα λίστα πρόσπα-
θεί  να τό κα νεί χωρί ς να επίβαρυ νόνταί όυσίαστίκα  όί μίκρόμεσαί όί παραγωγόί . ‘Ετσί  
δίασφαλί ζεταί ή βίωσίμό τήτα τόυ ασφαλίστίκόυ  συστή µατός καί ή δυνατό τήτα κατα-
βόλή ς συντα ξεων στόυς αγρό τες.  Αν με ναμε σ΄ αυτα  πόυ εί χαν  ψήφίστεί  από  τίς πρόή-
γόυ µενες κυβερνή σείς δεν θα ή ταν δυνατή  ή καταβόλή  συντα ξεων. Θεσμόθετεί ταί ή 
Εθνίκή  Συ νταξή των 384€, ό χί ως κατω τερή, αλλα  ως βα σή υπόλόγίσµόυ  µαζί  µε τήν 
ανταπόδότίκή , καί γία τόυς αγρό τες.  Ο αγρό τής θα απόλαμβα νεί πλε όν τίς ί δίες παρό-
χε ς µε τόυς α λλόυς ασφαλίσµε νόυς. Αυτό  δεν θε λαμε πα ντα; Οί μίκρόμεσαί όί παραγω-
γόί  σε πόσόστό  85% τόυ συνό λόυ εί ναί ωφελήμε νόί. Με τό νό μό 4328 τόυ 2015, είσα γε-
ταί  τό αφόρόλό γήτό στίς επίδότή σείς µε χρί 12.000 €, καί δεν υπόλόγί ζόνταί στό είσό -
δήµα όί απόζήµίω σείς. Αυτό  δεν ζήτόυ σαμε χρό νία τω ρα ως αγρότίκό  συνδίκαλίστίκό  
κί νήμα; Με τό Νό μό  4387 τόυ 2016 γί νεταί ε κπτωσή φό ρόυ (αφόρόλό γήτό ε ως 9.550) 
στό πραγµατίκό  είσό δήµα.  ∆ίατήρεί ταί τό αφόρόλό γήτό γία τίς επίδότή σείς 
(συνδεδεµε νες καί πρασί νίσµα) των 12.000€.  ∆εν υπόλόγί ζεταί στό είσό δήμα τό συ νό-
λό των ενίσχυ σεων τής ΚΑΠ καί των απόζήµίω σεων τόυ ΕΛΓΑ.  Τα αίτή ματα των μί-
κρω ν παραγωγω ν ίκανόπόίή θήκαν. Ο μέσος όρος των παραγωγών του χωριού μας 
(και πάνω από το μέσο όρο, δηλ. το 95% και παραπάνω) δεν πληρώνει επιπλέον 
φόρο. Γία παρα δείγμα ε νας με σός αγρό τής στή Στυ ψή τό 2014 με φό ρό 13% από  τό 
πρω τό ευρω  πλή ρωσε 3.600 €. Τό 2015 με 13% φό ρό επί σής πλή ρωσε 1.100 €. Τό 2016 
με φό ρό 26% (καί με τήν πρό βλεψή των νό μων 4328/ 2015 καί 4387/2016 γία τό αφό-
ρόλό γήτό των 12.000 €) ό συγκεκρίμε νός αγρό τής μας πλήρω νεί ΜΗΔΕΝ φό ρό! Γενίκα  
ό σόί αγρό τες ε χόυν είσό δήμα ως 12.000 € δεν πλήρω νόυν τί πότα! Όσόί ε χόυν 20.000 €, 
πλήρω νόυν ελα χίστό φό ρό. Ως 20.000 πρόστατευ εταί τό αφόρόλό γήτό στό είσό δήμα 
καί στίς επίδότή σείς. Στό φόρόλόγήτε ό είσό δήμα μπαί νεί μό νό ή βασίκή  ενί σχυσή. Ε, 
ναί, δεν μπόρεί  ό αγρό τής πόυ βγα ζεί 40.000 ως 100.000 € να μήν πλήρω νεί καθό λόυ 
φό ρό!  Οί πίό ίσχυρόί  (όίκόνόμίκα ) θα πλήρω σόυν κα τί τίς! Δεν μπόρεί  να τα θε λόυμε 
ό λα. Έχόυμε τό αφόρόλό γήτό πόυ ε χόυν μό νό όί Δήμό σίόί Υπα λλήλόί, ε χόυμε τό αφόρό-
λό γήτό στίς επίδότή σείς, αυξή θήκαν πόλυ  όί «συνδεδεμε νες» καί στα πρό βατα καί στίς 
ελίε ς. Αυτα  ακρίβω ς δεν ή ταν τα αίτή ματα τόυ αγρότίκόυ  κό σμόυ; Μήπως κάποιοι κά-
νουν πως δεν καταλαβαίνουν;  Οί αγρό τες μας δεν ε χόυν μνή μή χρυσό ψαρόυ! Μή πως 
ό Νό μός 4015 τόυ 2010  δεν δίε λυσε τίς Ενω σείς Αγρότίκω ν Συνεταίρίσμω ν 
µετατρε πόντα ς τες εί τε σε Ανω νυµες εταίρί ες (ΑΕΣ) εί τε σε πρόβλήµατίκόυ ς πρωτό-
βα θµίόυς συνεταίρίσµόυ ς;  Μ΄ αυτό  τό νό μό δεν δίατήρή θήκε ό αντίδήμόκρατίκό ς τρό -
πός εκλόγή ς των δίόίκή σεων, µε υψήλό  αρίθµό  σταυρω ν (1/2) σε σχε σή µε τίς θε σείς 
µελω ν τόυ ∆Σ; Η δία λυσή των συνεταίρίσμω ν «σφραγί δα» όυδε πότε εφαρµό στήκε. Με 
αυτό  τό νό μό δεν εκπόί ήσαν ε ναντί ευτελόυ ς τίμή ματός τήν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, βασί-
κό  εργαλεί ό χρήµατόδό τήσής τόυ αγρό τή, των συνεταίρίσµω ν καί των αγρότίκω ν επί-
χείρή σεων;  Με τόν σήμερίνό  Νό μό 4384 τόυ 2016 δίατήρεί ταί  ό φόρόλόγίκό ς συντελε-
στή ς των ΑΣ στό 13%.  Επίδίω κεταί ή ενεργό ς συµµετόχή  των αγρότω ν με δήμόκρατί α 
στή λείτόυργί α καί τήν ανα δείξή των δίόίκή σεων (2 θήτεί ες Πρόε δρόυ καί όλίγόσταυρί α 
στίς αρχαίρεσί ες), με  τήν δήμόκρατίκή  αρχή : ε να µε λός – µί α µερί δα – µί α ψή φός. Με τό 
νε ό νό μό εί ναί υπόχρεωτίκή  ή  παρα δόσή τόυ 80% τής παραγωγή ς των µελω ν, απαραί -
τήτή πρόυ πό θεσή γία τή δίαπραγµατευτίκή  ενί σχυσή των Συνεταίρίσµω ν. Αυτό  πόυ 
μας απασχόλεί  αυτή  τήν περί όδό εί ναί τό «α πλωμα» τής εξίσωτίκή ς από  70.000 σε 
200.000 δίκαίόυ χόυς σε ό λή τή χω ρα καί αυτό  σήμαί νεί ό τί θα μείωθεί  ή επίδό τήσή σε 
ό σόυς τήν ε παίρναν με χρί σή μερα. Στό χωρίό  μας αυτή  ή μεί ωσή αφόρα  τόυλα χίστόν τό 
65%. Σ΄ αυτό  τό αί τήμα δήλ. τήν απόφυγή  τής μεί ωσής τής «εξίσωτίκή ς» μπόρόυ με να 
συσπείρωθόυ με ό λόί!   
 
 Με τι θα ήθελες να κλείσεις την συζήτησή μας; 
Με μία πρό τασή γία τό Δή μό! Έχόυμε ε να φρα γμα κα τω από  τό χωρίό  στή θε σή 
«κόυρτσίε ς». Τό νερό  πόυ μαζευ εταί εκεί  δεν εξυπήρετεί  παρα  ελα χίστόυς παραγωγόυ ς. 
Τί θα μπόρόυ σε να γί νεί; Να ανε βεί τό νερό  με μότε ρ με χρί τήν Παναγίόυ δα δήλ. 2-3 χί-
λίό μετρα. Να τρόφόδότεί ταί μία μεγα λή δεξαμενή  καί με ε να μίκρό  κό στός γία τόν κα θε 
χρή στή να αρδευ εταί μία μεγα λή περίόχή  ως τόν περίφερείακό . Να, ε να ε ργό πόυ θα 
αυξή σεί τήν παραγωγίκό τήτα τής αγρότίκή ς μας παραγωγή ς καί θα εξυπήρετή σεί πόλ-
λόυ ς πα- ραγωγόυ ς 
καί κτήνό- τρό φόυς 
πόυ ε χόυν πρό βλήμα 
νερόυ  τό καλόκαί -
ρί.  
 

Ο Λευτέρης Ευαγγέλου 



 

 

10   ΣΤΥΨΗ 

    Εξ αφορμής 
    γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Θετικά μέτρα για τα νησιά μας 
  
 Θετικές εξελίξεις για τους 
αγρότες αλλά και γενικότερα των 
νησιών μας πόυ θεω ρήσα καλό  να 
αναφερθόυ ν καί αυτε ς , αλλα  καί κα -
πόία έντονα καιρικά φαινόμενα 
που έπληξαν το νησί μας, και η 
απεργία των ναυτικών . 
 Τήν πρόήγόυ μενή εβδόμα δα 
με δία γγελμα τόυ ό ί δίός ό πρωθυ-
πόυργό ς ε δωσε μία βαθία  ανα σα 
ζωή ς γία τόυς κατόί κόυς των ακρίτί-
κω ν νήσίω ν μας ,α ρα καί τή Λε σβό, 
λό γω καί τόυ πρόσφυγίκόυ  πρόβλή -
ματός  πόυ πλή ττόυν τα νήσία  αυτα , 
ανακοινώνοντας την αναστολή 
της αύξηση του Φ.Π.Α. στα νησιά 
αυτά από την 1Η Ιανουαρίου του 
2017 , όπό τε ό Φ.Π.Α. θα παραμεί νεί 
ως ε χεί με χρί σή μερα γία τα νήσία  
μας, αλλα  καί τήν επιπλέον χορήγη-
ση εφάπαξ ενός ποσού ως στήριξη 
όλων των χαμηλοσυνταξιούχων, 
μεταξύ αυτών και των συνταξιού-
χων του Ο.Γ.Α. πόυ παί ρνόυν συ ντα-
ξή κυ ρία καί επίκόυρίκή  κα τω από  
850,00 Ευρω ,  τό πόσό  αυτό  θα ανε λ-
θεί από  300,00 ε ως καί 830,00 Ευρω  
καί εί ναί συνόλίκα  617 εκατόμμυ ρία 
ευρω .  
 Επί σής, από  τό Υπόυργεί ό Α-
γρότίκή ς Ανα πτυξής ανακόίνω θήκε 
ό τί θα δοθεί επιπλέον πίστωση για 
την εξισωτική αποζημίωση των 
ορεινών περιοχών, πόσόυ  28 εκα-
τόμμυρί ων ευρω , λό γω τής αυ ξήσής 
των δίκαίόυ χων τής απόζήμί ωσής 
αυτή ς από  φε τός καί ε τσί ή τίμή  ανα  
στρε μμα θα ανε λθεί από  τα 10,00 
Ευρω  στα 12,50 Ευρω , αυ ξήσή 25%. 
Επίπλε όν θα δοθεί έξτρα ενίσχυση 
στους κτηνοτρόφους των νησιών 
του Βορείου Αιγαίου με βάση το 
ζωικό τους  κεφάλαιο ύψους 1,68 
εκατομμυρίων ευρώ, από  τό πόσό  
αυτό  τό 85% αντίστόίχεί  στή Λε σβό .  
Επί σής από το νέο έτος 2017 θα 
αυξηθεί το γενικό κονδύλι που 
δίνεται για την στήριξη των νη-
σιών του Αιγαίου πελάγους από 
τα 24 στα 40 εκατομμύρια Ευρώ.  

  
Στο τέλος του Νοέμβρη το νησί 
μας έπληξαν ακραία καιρικά φαι-
νόμενα και συγκεκριμένα καταρ-
ρακτώδης βροχοπτώσεις , από  τήν 
ξήρασί α των πρόήγόυ μενων ε ξί μή-
νω ν , βρεθή καμε στό α κρως αντί θετό 
τήν πλήμμυ ρα. Μεγα λα πρόβλή ματα 
καί ζήμίε ς σε καλλίε ργείες, ζωίκό  κε-
φα λαίό, αγρότίκε ς εγκαταστα σείς 
καί δρό μόυς  υπή ρξαν στό Δυτίκό  
τμή μα τόυ νήσίόυ  μας καί κυρί ως 
στα χωρία   Άγρα, Μεσό τόπό , αλλα  
καί στήν Καλλόνή  καί τήν Σκα λα 
Καλλόνή ς από  τήν υπερχεί λίσή τόυ 
πόταμόυ  Τσίκνία . Στό χωρίό  μας δεν 
υπή ρξαν πόλλα  πρόβλή ματα από  τήν 
ε ντόνή αυτή  βρόχό πτωσή των δυ ό 
αυτω ν ήμερω ν, παρα  μό νό ζήμίε ς 
στόυς αγρότίκόυ ς δρό μόυς καί σε 
κα πόία ελαίόκτή ματα. Οί βρόχε ς αυ-
τε ς ή ταν ευεργετίκε ς γία τήν περίόχή  
μας, γία τα ελαίό δεντρα, τόυς βόσκό-
τό πόυς, αλλα  καί τίς πήγε ς, όί όπόί ες 
κό ντευαν να ξεραθόυ ν από  τήν παρα-
τεταμε νή ανόμβρί α. Τό νήσί  μας 
ό πως καί τα α λλα νήσία  ταλαίπω ρή-
σε καί ε πλήξε η απεργία των ναυτι-
κών ή όπόί α εί χε δία ρκεία εννε α ήμε-
ρω ν με απότε λεσμα κα πόία τρό φίμα , 
φα ρμακα, καί ζωότρόφε ς να εξαντλή-
θόυ ν στό νήσί  μας καί να υπα ρξεί 
ε λλείψή. Μεγα λό πρό βλήμα παρόυ-
σία στήκε στήν πω λήσή καί σφαγή  
των αρνίω ν πόυ εί χε αρχί σεί να φτα -
νεί στό απόκόρυ φωμα τής, με απότε -
λεσμα αρκετόί  κτήνότρό φόί να μήν 
μπόρόυ ν να σφα ξόυν τα αρνία  τόυς, 
κα πόίες παραγγελί ες αρνίω ν από  
χόνδρεμπό ρόυς καί αλυσί δες σόυ περ 
μα ρκετ να ακυρωθόυ ν λό γω τής πα-
ρατεταμε νής απεργί ας, ή όπόί α ανα -
γκασε τόυς παραπα νω να πρόμήθευ-
τόυ ν αρνία  από  α λλες περίόχε ς τής 
ήπείρωτίκή ς Ελλα δας. 
Αυτε ς εί ναί όί σήμαντίκό τερες εξελί -
ξείς των τελευταί ων ήμερω ν στό νήσί  
αλλα  καί τόυς αγρό τες τόυ χωρίόυ  
μας.                    

                                                                             
Ευστράτιος   Δ.  Σλουμάτης  

  

 Έβλεπα γία πόλυ  καίρό  τό καλόκαί ρί (2014) τήν 

βρυ σή τόυ Σκόρδα  στήν εί σόδό τόυ χωρίόυ  με φθαρμε νες 

πε τρες, κα πόίες εί χαν ξεκόλλή σεί, στίς γόυ ρνες εί χε σκόυπί -

δία λα σπες καί πε τρες, αλλα  τό  καλόκαί ρί (2015) ό λα εί χαν 

επίδίόρθωθεί . Ρω τήσα πόίός επίμελή θήκε τήν επίσκευή  καί 

μόυ εί παν γία τόυς «δρα στες», όί όπόί όί από  υπερβόλίκή  

σεμνό τήτα δεν θε λήσαν να κα νόυν ε να σήμεί ωμα γία τήν 

εφήμερί δα μας. Να θυμί σόυμε ό τί ή βρυ σή στόυ «Σκόρδα » 

φτία χθήκε στή μόρφή  πόυ εί ναί σή μερα στό πλαί σίό τόυ 

Πρόγρα μματός 

Κατα ρτίσής Επε-

ξεργασί α Πε τρας», 

πόυ χρήματόδότή -

θήκε από  τό Ευρω-

παί κό  Κόίνωνίκό  

Ταμεί ό. Τήν πρό τα-

σή – μελε τή ετόί μα-

σε ό υπόγρα φων  

Καραπαναγίω τής 

Ιγνα τίός) τό 1992 ό 

όπόί ός ανε λαβε να 

τήν υλόπόίή σεί 

με σω τής Δήμότί-

κή ς Επίχεί ρήσής 

τόυ Δή μόυ Τρίαν-

δρί ας Θεσσαλόνί κής (ό πόυ εργαζό μόυν τό τε). Οί εργα τες 

πόυ βόή θήσαν ή ταν όί καταρτίζό μενόί  (20 α τόμα από  τό 

χωρίό ) καί όί τεχνί τες (περί   τόυς 6 μαζί  με τόυς μήχανί-

κόυ ς), ε παίζαν τό ρό λό τόυ Εκπαίδευτή , με τίς ανα λόγες α-

μόίβε ς εννόεί ταί. Ο τεχνί τής πόυ ανε λαβε να υλόπόίή σεί τό 

ε ργό τής βρυ σής Σκόρδα  ή ταν ό Στε λίός Βαλα σής τόυ Νίκό-

λα όυ. Υπα ρχεί καί σχετίκή  επίγραφή  τόίχόκόλλήμε νή. Άξίζε 

τόν κό πό γίατί  ή βρυ σή ή ταν σήμεί ό κατατεθε ν στήν εί σόδό 

τόυ χωρίόυ . Αυτα  γία τήν ίστόρί α. Ας ε ρθόυμε ό μως στήν  

 

τελευταί α επίσκευή  τής βρυ σής τόν Ιόυ λίό τόυ 2015. Οί δρα -

στες ή ταν δυ ό φί λόί. Ο Στρατή ς Χατζήβλα στής καί ό Μίλτία -

δής Τσαί ρής. Ο πρω τός ε βαλε τα χρή ματα, 120 € γία τήν 

αγόρα  των πλακω ν. Παρα γγείλε τίς πε τρες στα Μίστεγνα  με 

βα σή τα με τρα πόυ πή ρε ό Μίλτία δής καί πή γε καί τίς ε φερε. 

Αγό ρασε επί σής τίς κό λλες καί τα λόίπα  υλίκα . «Με τόν Μίλ-

τία δή» μας εί πε ό Στρατή ς, «εί μαστε συνόμή λίκόί, σε μία 

γείτόνία  μεγαλω σαμε. Καί γω καί κεί νός ερχό μαστε στό χω-

ρίό  καί με νόυμε πόλλόυ ς μή νες πλε όν. Καθαρί σαμε τίς γόυ ρ-

νες πόυ εί χαν με σα πε τρες, 

λα σπες τα μυ ρία ό σα! Κα -

πόία στίγμή  ή ρθε καί ό 

Θεό φίλός Φίλή ς, ό όπόί ός 

μπαί νεί με σα στίς γόυ ρνες 

καί σαν πίό νε ός μας βόή -

θήσε, αδεία σαμε τό νερό , 

βγα λαμε τίς λα σπες, τίς 

πε τρες (τρί α καρό τσία 

λα σπες καί πε τρες βγα λα-

με). Με ε να σακί  ασβε στή 

κα ναμε τίς γόυ ρνες 

«λαμπί κό». Ο Μίλτία δής 

ή ταν ό τεχνί τής (εί ναί 

γνωστό ς πετρα ς με καλλί-

τεχνή ματα τζα κία) καί ό 

Στρατή ς ό βόήθό ς τεχνί τή. «Τω ρα περνα ω από  κεί καί πρό-

σε χω μήν ε χεί ξεκόλλή σεί καμία  πε τρα» μας εί πε ό Στρατή ς.  

Να τόυς ευχαρίστή σόυμε θερμα  τό σό τόν  Στρατή  ό σό καί 

τόν Μίλτία δή, ε στω καί με καθυστε ρήσή! 

 

Ιγνάτης Καραπαναγιώτης 

Επισκευή βρύσης «Σκορδά» 

Ο Στρατής Χατζηβλάστης & ο Μιλτιάδης Τσαΐρης   
στη βρύση «Σκορδά» 

 Τό Σα ββατό 19 Νόεμβρί όυ 2016 δίεξή χθήσαν όί εκλόγε ς 
τόυ συλλό γόυ μας στό γραφεί ό τής πρω ήν κόίνό τήτας Στυ ψής. 
Η σείρα  με τήν όπόί α εκλε χθήκαν όί υπόψή φίόί εί ναί ή εξή ς:  
Χί όυ Πό πή 33, Νί κός Καλατζή ς 32, Μεί μα ρή Νί τσα 20, Μαυραγα -
νή Γία ννα 18, Χί όυ Λί τσα 16, Γίαρή μαγα Νί κή 15, Φρα γκόυ Τα-
ξόυ λα 11, Μανα βή Σταυρόυ λα 11, 
Θεόφα νόυς Όλγα 7, Ματθαί όυ Τόυ -
λα 6. Πρό εδρός εκλε χθήκε ό Καλα-
τζή ς Νί κός, αντίπρό εδρός ή Χί όυ 
Πό πή, γραμματε ας Μαυραγα νή 
Γία ννα, ταμί ας Χί όυ Λί τσα, με λός 
Μεί μα ρή Νί τσα. 
Τό Δ.Σ τόυ συλλό γόυ ευχαρίστεί  τα με λή τόυ γία τήν συμμετόχή  
τόυς στίς εκλόγε ς. 

Εκλογές Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων του  

Δημοτικού σχολείου &  
Νηπιαγωγείου Στύψης 

 Όλόί πόνα νε, ό λόί παλευ όυν, ό λόί κα τί, 

ό λόί κα πως. Ζωή  στήν απόγεί ωσή τόυ ήμί με-
τρόυ. Περί πόυ καλα , περί πόυ σκατα , περί πόυ 
ΠΑΣΟΚ, περί πόυ ΝΔ, περί πόυ ΣΥΡΙΖΑ, περί πόυ, 
μα λλόν, ί σως. Η ζωή  τόυ «καλόυ τσίκα», τής μίζε -
ρίας, τής γκρί νίας, τόυ «ας περα σόυμε καλα  κί 
ε χεί ό Θεό ς». Δεν ε χεί ό Θεό ς, όυ τε συ, όυ τε εγω , 
ό σό τό ήμί μετρό ε χεί γί νεί ό τρό πός ζωή ς μας. 
Εί μαστε δείλόί . Φόρα με, τα ήμί μετρα πόυ εμεί ς 
ξε ρόυμε κί εμεί ς εμπίστευό μαστε πανόπλί α, γία-
τί  ε χόυμε μα θεί να αντε χόυμε τό με τρίό καί τό 
κακό  σε σχε σή με τό α κρό πόυ θε λεί απόφασί-
στίκό τήτα γία να εφαρμόστεί . Ζόυ με υπό  τόν 
βίασμό  καταστα σεων πόυ δεν επίλε ξαμε. Ζόυ με 
στόν ή χό ενό ς όρίστίκόυ  «αντί ό» πόυ δεν ακόυ -
στήκε πότε  ε γκαίρα ή  δεν ακόυ στήκε καθό λόυ. 
Κί αν ίσχυ εί τό « ό ,τί δί νείς, παί ρνείς», ή ζωή  με 
ε χεί πεί σεί πως κα πόυ, κα πως, κα πότε σε ε να 
παρα λλήλό συ μπαν κα τί ε χω κα νεί καλα . Όλα τα 
υπό λόίπα εί ναί μίκρα , πόλυ  μίκρα  γία να με απα-
σχόλή σόυν. Γία ό ,τί εί ναί πρόαπόφασίμε νό «γία 
τό καλό  μόυ» ε χω πα ψεί πρό πόλλόυ  να ανήσυ-
χω . Αυτό  πόυ με απασχόλεί  εί ναί τί μπόρω  να  

 
κα νω εγω  γία με να καί γία ό σόυς λατρευ ω ευλα-
βίκα . Τί πότα στή ζωή  μας δεν μπόρεί  να συμβαί -
νεί απόλυ τως καλα  ή  κακα . Νό μός. Η ζωή  ε χεί 
μήχανίσμόυ ς να σε περνα  από  τήν αδίαφόρί α 
στήν καψόυ ρα, από  τό χαστόυ κί στό φίλί  καί τό 
αντί θετό. Τό θε μα εί ναί να απόφασί σείς εσυ  να 
ζή σείς επίτε λόυς με ό ,τί σε γεμί ζεί περίσσό τερό, 
δί χως να χρεία ζεταί να υίόθετεί ς ξε να «θε λω» 
καί πρόσδόκί ες α λλων, όί όπόί όί πότε  δε θα σε 
καταλα βόυν καί πότε  δε θα σε χαί δε ψόυν ό πως 
εσυ  επίθυμεί ς. Να βα λείς τε λός σε ό ,τί εί ναί μί ζε-
ρό κατα  τή δίκή  σόυ υπόκείμενίκή  αντί λήψή. Να 
δείς επίτε λόυς ξεκα θαρα τί εί ναί μί ζερό καί τί 
εί ναί γενναίό δωρό. Να ζή σείς. Να ζή σείς αυτό  
πόυ εί ναί αλήθίνή  «ζωή » κί ό χί κα θε τί ξεγραμ-
με νό, τελείωμε νό. Ξε ρω, ε χεί απε ραντή μόναξία  
ή από φασή να μήν αρκεί σαί σε τί πότα λίγό τερό 
από  αυτό  πόυ όνείρευ εσαί, αλλα  μα θε καί τόυ τό: 
Η επίλεκτίκή  μόναξία  γεμί ζεί πα ντα με τήν αγα -
πή πόυ είσπρα ττείς ως επίστρόφή  στα ό σα ε χείς 
όνείρευτεί , στα ό σα ε χείς αφή σεί τήν ψυχή  σόυ 
να δω σεί. 

Ζωή στο περίπου 

Από  τό τε πόυ θυμα μαί τόν εαυτό  μόυ ή μόυν πε-

ρή φανή γία σε να. Ταπείνό ς καί γενναί ός, αυστήρό ς 
καί συναίσθήματίκό ς. Ήμόυν περή φανή γία σε να, 
γίατί  θαυ μαζα τα χαρί σματα  σόυ, πόυ σε ε καναν 
ίδίαί τερα αγαπήτό  σε ό λόυς. Υπή ρξες αυστήρό ς 
πατε ρας αλλα  καθω ς μεγα λωνα με σα στα μα τία 
σόυ μπόρόυ σα να δίακρί νω τήν αγωνί α, τό ενδία-
φε ρόν καί τήν αγα πή σόυ γία με να. Η παρόυσί α 
σόυ δί πλα μόυ με ε κανε να αίσθα νόμαί παντόδυ να-
μή. Μία ζεστή  σόυ ματία , μία γλυκία  σόυ κόυβε ντα, 
ή ταν ε να μίκρό  δεί γμα τής αλήθίνή ς ευτυχί ας πόυ 
ε ζήσα στα παίδίκα  χρό νία καί τήν εφήβεί α μόυ. 
Θυμα μαί πως τα  πρόβλή ματα καί όί σκε ψείς σόυ 
δεν στα θήκαν εμπό δίό όυ τε γία ε να λεπτό  γία να 
μήν περα σείς καλα , γία να μήν περα σόυμε εμεί ς 
καλα . Τα πα ντα γία μας. Η δυνατή  φωνή  σόυ με 
συνόδευ εί παντόυ  καί τό μό νό πόυ μπόρω  να σόυ 
ζήτή σω, αφόυ  μας χωρί ζεί ή από στασή,  εί ναί να  

 
ε ρχεσαί στόν υ πνό μόυ, γίατί  τα ό νείρα πόλλε ς 
φόρε ς μόία ζόυν αλήθίνα . Μόυ λεί πεί ή σίγόυρία  
σόυ, ή ξεγνόίασία  σόυ, ή αγα πή σόυ, ή αγκαλία  
σόυ. Θα ή θελα να ή σόυν εδω . Θα ή θελα να σόυ πω 
κί α λλα πόλλα  αλλα  εί ναί τό σα, πόυ δεν χωρα νε σε 
γραμμε ς. Δεν βλεπό μαστε, δεν σόυ τήλεφωνω  αλλα  
σε νόία ζόμαί, σε αγαπα ω, σε χρεία ζόμαί. Δεν θα 
πα ψείς πότε  να εί σαί ό ή ρωα ς μόυ. Καί να θυμα σαί: 

καί όί ή ρωες κα νόυν 
λα θή πόλλε ς φόρε ς, μα 
στήν ψυχή  αυτω ν πόυ 
αγαπόυ ν, παραμε νόυν 
ή ρωες γία πα ντα…  

Η κό ρή σόυ... 

Γράμμα στον μπαμπά μου... 

Τοποθεσία «κουρού 
τσεσμέ». Έτος 1977. 

Μιλτιάδης & Έλλη  
Τσαΐρη 

Συλλόγος Στυψιανών  
Αθήνας  

«Γερμανός Καραβαγγέλης» 
 Ένα κόμψό  καί χρή σίμό ήμερόλό γίό-ατζε ντα γία τό 2017 

ε βγαλε ό Συ λλόγός Στυψίανω ν Αθή νας, τό όπόί ό πωλεί ταί 
στήν τίμή  των 5ευρω . Οί ενδίαφερό μενόί μπόρόυ ν να επί-
κόίνωνή σόυν με τα με λή τόυ Δ.Σ. τόυ Συλλό γόυ. 

 Ευχε ς γία ε να δήμίόυργίκό  καί γεμα τό υγεί -
α 2017 στε λνόυν, σε ό λόυς τόυς συγχωρία-
νόυ ς, όμόγενεί ς καί φί λόυς, τα με λή τόυ Δ.Σ. 
τόυ Συλλό γόυ Στυψίανω ν Αθή νας. 



 

 

11    ΣΤΥΨΗ 

Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Στύψης «Γερμανός Καραβαγγέλης»  

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

  
  Τόν Μα ρτίό τόυ 2016 τελεί ωσε τό πρωτα θλήμα  κατήγόρί ας Γ΄ τόπίκόυ  πρωταθλή ματός με τήν όμα δα μας να καταλαμβα νεί τήν 6ή θε σή ανα μεσα σε 9 όμα δες. Δυ-

στυχω ς, ό στό χός πόυ ή ταν ή α νόδός δεν επετευ χθή.  
      Στίς 14 Ιόυλί όυ ό Α.Π.Σ. «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ» δίόργα νωσε χόρόεσπερί δα στήν καφετε ρία MIGUEL, με ζωντανή  μόυσίκή  στήν πρόσπα θεία τόυ να ενίσχυθεί  

όίκόνόμίκα  εν ό ψεί τής νε ας σεζό ν 2016-2017. 
      Στίς 10 Αυγόυ στόυ 2016 πραγματόπόίή θήκε Γενίκή  Συνε λευσή τόυ ΔΣ τόυ Αθλήτίκόυ  Συλλό γόυ στό γραφεί ό τής κόίνό τήτας  γία τήν εκλόγή  νε ων μελω ν. Στίς 12 

Αυγόυ στόυ 2016 όί ενδίαφερό μενόί δεν ξεπερνόυ σαν τα εννε α 9 με λή καί ε τσί δεν χρεία στήκαν εκλόγε ς. Κατό πίν, απόφασί στήκε όμό φωνα να επίλεγεί  ως Πρό εδρός τόυ 
Δ.Σ  ή κα Παρί σόυ Κωνσταντί να τόυ Δήμήτρί όυ. Τό νε ό Δ.Σ συγκρότεί ταί σε σω μα γία τήν χρόνίκή  περί όδό ε ως τήν τακτίκή  Γενίκή  Συνε λευσή τόυ Αυγόυ στόυ  2018: 

 
1.  Πρό εδρός Δ.Σ   Παρί σόυ Κωνσταντί να τόυ Δήμήτρί όυ                                                               
2.  Αντίπρό εδρός Δ.Σ            Παρή  Δελήγία ννή τόυ Γεωργί όυ 
3.  Γεν. Γραμματε ας              Πετρίωτής Χρή στός τόυ Ιωα ννή 
4.  Είδ. Γραμματε ας              Γελαγω τής Ευστρα τίός τόυ Βασίλεί όυ (Υπευ θυνός Δήμόσί ων σχε σεων) 
5.  Ταμί ας                                Βαρβα ρα Καρανίκόλή  τόυ Γεωργί ό 
6.  Με λός                       Μωυσή ς Σκόυ ρτας τόυ Μωχα μετ (Υπευ θ. Γήπε δόυ–υλίκω ν  υπόδόμή ς)  
7.  Με λός                         Γελαγωτε λλή Ευστρατί α τόυ Κων/νόυ (Υπευ θ. Πόδόσφ.τμή ματός-ακαδήμίω ν) 
8.  Με λός                                 Αλόγδε λλή Χρυσόυ λα τόυ Ιωα ννή   (Αναπλήρω τρία Υπευ θ. Γήπε δόυ–υλίκω ν  υπόδόμή ς)  
9.  Με λός                                 Δρακόυ λας Ιωα ννής τόυ Γεωργί όυ                                             
     
     Στίς 16 Αυγόυ στόυ 2016 ξεκί νήσε  ή λαχείόφό ρός αγόρα  με δω ρό 250+250 ευρω . Η κλή ρωσή ε γίνε  στα «ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΕΙΑ 2016». 
     Στίς 21 Αυγόυ στόυ 2016 ε γίνε ή πρω τή συγκε ντρωσή τής όμα δας γία τήν νε α σεζό ν καί ταυτό χρόνα ξεκί νήσε καί ή πρόετόίμασί α.   
     Στίς 27 Αυγόυ στόυ ε γίναν τα «ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΕΙΑ 2016» με πλή θός κό σμόυ να δί νεί τό παρό ν καί με τή συμμετόχή  αρκετω ν αθλήτω ν. Μετα  τό πε ρας των αγω νων ε γίνε 

καί ή κλή ρωσή με τα τυχερα  νόυ μερα: Νό 313 καί Νό 157. Όλόί όί αθλήτε ς ε δωσαν ραντεβόυ  γία τόυ χρό νόυ. 
    Φε τός ή όμα δα μας ε κανε κα πόίες μετεγγραφίκε ς κίνή σείς με τήν από κτήσή των: Ορφανί δής Δήμή τρίός(πρόπόνήτή ς-παί χτής), Αξή ς Δήμή τρίός(αμυντίκό ς), Οίκόνόμί δής 

Βασί λείός(αμυντίκό ς), Βατή ς Δήμή τρίός(επίθετίκό ς),Πόλίμία δής Δήμή τρίός(αμυντίκό ς) καί Γίαννή ς Ελευθε ρίός(κεντρίκό ς). Επί σής,  θα συμμετε χεί στό Κυ πελλό με όμα δες 
από  τήν Α' Κατήγόρί α ό πως ό Ατρό μήτός Ανεμω τίας, ό Όλυμπός Αγία σόυ καί ή Άναξός, ή όπόί α εί ναί στήν ί δία κατήγόρί α με μας.  

     Στίς 11 Σεπτε μβρή πραγματόπόίή θήκε στό γή πεδό μας ό πρω τός αγω νας κυπε λλόυ με αντί παλό τόν Ατρό μήτό Ανεμω τίας με τελίκό  σκόρ:1-8 υπε ρ τής Ανεμω τίας. Τό 
γκόλ τής τίμή ς γία τήν όμα δα μας πε τυχε ό Πετρίω τής Χρή στός.  

Ο Α.Π.Σ.  
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ» 

«ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΕΙΑ 2016»: Ο Πρόεδρος της τοπικής 
κοινότητας Στύψης, Μιχάλης Καλατζής απονέμει 

τους τίτλους στους μικρούς αθλητές. 

«ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΕΙΑ 2016»: Ο διαχειριστής του κλη-
ροδοτήματος Καραβαγγέλη, Βασίλης Βουργου-

τζής απονέμει τους τίτλους στους  αθλητές. 

«ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΕΙΑ 2016»: Μεγάλη συμμετοχή του  
κόσμου στη φετινή διοργάνωση. 

Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου 
 
 Τήν 24ή Ιόυλί όυ 2016 πραγματόπόίή θήκε 

πρόσκυ νήμα στόν Άγίό Φανόυ ρίό Κλαπα -
δόυ. 

 Τήν 13ή Αυγόυ στόυ 2016 πραγματόπόίή -
θήκε ή καθίερωμε νή ετή σία γίόρτή  των 
αλό γων τόυ Ιππίκόυ  Συλλό γόυ Στυ ψής-
Υψήλόμετω πόυ. Στήν εκδή λωσή συμμετεί -
χε μεγα λός αρίθμό ς αλό γων, τα όπόί α πα-
ρε λασαν με σα από  τήν αγόρα  τόυ χωρίόυ . 
Έπείτα ό κό σμός καί τα α λόγα κατευθυ ν-
θήκαν στό εξόχίκό  κε ντρό, ό πόυ ε γίνε τό 
γλε ντί. Γία τήν γίόρτή  μας όί συγχωρίανόί  
μας πρό σφεραν χόίρίνα  καί πρό βατα, τα 
όπόί α μόίρα στήκαν στόν κό σμό δωρεα ν. 
Ευχαρίστόυ με ό λόυς ό σόί βόή θήσαν μα καί 
τί μήσαν με τήν παρόυσί α τόυς τήν εκδή -
λωσή  μας, καθω ς καί τόυς ανθρω πόυς από  
τα υπό λόίπα χωρία . 

 Τήν 29ή Αυγόυ στόυ 2016 πραγματόπόίή -
θήκε πρόσκυ νήμα στόν Άγίό Ιωα ννή στό 
Βαφείό . 

 Τήν 25ή Σεπτεμβρί όυ 2016 πραγματόπόίή -
θήκε πρόσκυ νήμα στόν Ταξία ρχή Μαντα-
μα δόυ. 

 Τήν 26ή Οκτωβρί όυ 2016 πραγματόπόίή -
θήκε πρόσκυ νήμα στόν Άγίό Δήμή τρίό στα 
Μόναστήρε λία.  

 
 Ο Ιππίκό ς Συ λλόγός Στυ ψής-
Υψήλόμετω πόυ ανε λαβε τήν κατασκευή  τής βρυ -
σής ε ξω από  τό χωρίό  μας. Ένα ε ργό πραγματίκό   
 
 
 
 
 
 
 

  
στόλί δί στόν δρό μό Στυ ψής-Υψήλόμετω πόυ! 

Από τη  
γιορτή 

των  
αλόγων 

2016 

Αριστερά & κάτω: Η βρύση στον δρόμο 
Στύψης-Υψηλομετώπου 

 Σύλλογος Στυψιανών  
Μελβούρνης 

 Ο Γιώργος Βαλιοντής μας ενήμε -

ρωσε ό τί τό Δίόίκήτίκό  Συμβόυ λίό τόυ 

Συλλό γόυ Στυψίανω ν Μελβόυ ρνής «Η 

Αγί α Τρία ς» επανασυγκρότή θήκε μετα  

από  ε κτακτή Γενίκή  Συνε λευσή ό πόυ συμ-

μετεί χαν 100 με λή τόυ Συλλό γόυ τόν Μα ί ό 

τόυ 2016 καί απότελεί ταί (ό πως μας πλή-

ρόφό ρήσε ό ί δίός) από  τόυς: 1) Γεω ργίό 

Βαλίόντή  τόυ Κων/νόυ Πρό εδρό, (λό γω 

των πρόβλήμα των υγεί ας εκτελεί  χρε ή 

επί τίμόυ Πρόε δρόυ), 2) Θερα πων Δελήμή -

τρόυ τόυ Ιωα ννή ό όπόί ός εκτελεί  χρε ή 

Πρόε δρόυ. Τα λόίπα  με λή τόυ ανασυγκρό-

τήμε νόυ Δ.Σ. εί ναί: 3) Ευστρα τίός Καμνό-

ρό κής τόυ Παναγίω τή, 4) Παναγίω τής 

Μπόυλα ς τόυ Αλε κόυ, 5) Νί κός (τόυ Σταυ-

ρε λί Τόυμπρε λί ό γαμπρό ς) πόυ κατα γεταί 

από  τήν Βό ρεία Ελλα δα, 6) Πα ρής Δρακόυ -

λας τόυ Ιωα ννή, 7) Έφή Κρυσταλλί δή τόυ 

Ζή σή, πόυ εκτελεί  χρε ή Γραμματε α. Η θή-

τεί α τόυ Δ.Σ. , ό πως μας εί πε, εί ναί γία 2 

χρό νία. Ο Γίω ργός Βαλίόντή ς «υπή ρξε γία 

15 χρό νία Πρό εδρός τόυ Συλλό γόυ. Μό νό 

τα τελευταί α δυ ό χρό νία εί χε απόσυρθεί . 

Επανή λθε ό μως μετα  από  τήν τελευταί α 

δίόίκήτίκή  κρί σή, κατα  τήν όπόί α ό Συ λλό-

γός εί χε αδρανόπόίήθεί », ό πως λε εί. Κί 

επείδή  στή δήμόκρατί α δεν υπα ρχόυν 

αδίε ξόδα, πρόε κυψε νε ό Δ.Σ. Όπως μας 

εί πε ό Γίω ργός «θα πρόσπαθή σω  να δρα-

στήρίόπόίή σω τό συ λλόγό ξανα . Σκόπό ς 

μόυ εί ναί να ενω σω ό λόυς τόυς Στυψία-

νόυ ς τής Αυστραλί ας. Όπως παλία  θα ανα-

βίω σόυμε τίς καθίερωμε νες εκδήλω σείς  

στήν αί θόυσα τόυ Συλλό γόυ. Παλία  κα να-

με τόυλα χίστόν δεκαπε ντε εκδήλω σείς 

κα θε χρό νό: 1) Τήν πρωτόχρόνία , 2) τα 

εννία μερα τής Παναγί ας στίς 23 Αυγόυ  

στόυ, 3) Τήν γίόρτή  τής Μα νας, 4) τήν 

γίόρτή  τόυ Πατε ρα, 5) Μία εκδρόμή  μεγα -

λή στό Σί δνευ  (1000 χίλμ. από  Μελβόυ ρνή) 

ό πόυ  συναντόυ σαμε καί τόυς Στυψίανόυ ς 

πόυ κατόίκόυ ν εκεί ), 6) Τόπίκε ς εκδρόμε ς 

επί σής τήν 1ή Μα ή κλπ. Κα θε φόρα  γεμί -

ζαμε ε να μεγα λό λεωφόρεί ό. 7) Συμμετεί -

χαμε καί στήν εκδή λωσή τής Παλλεσβία-

κή ς Ένωσής Μελβόυ ρνής στίς 8 Νόεμβρί -

όυ, τήν ήμε ρα απελευθε ρωσής τόυ νήσίόυ  

από  τόυς Τόυ ρκόυς τό 1912. 8) Στήν γίόρ-

τή  τόυ όυ ζόυ καταναλω ναμε 35 κίβω τία 

όυ ζόυ πόυ παρεί χε ό Συ λλόγός δωρεα ν καί 

200 κίλα  σαρδε λας πόυ πα στωνε ό ί δίός ό 

Γίω ργός Βαλίόντή ς δεδόμε νόυ ό τί εί χε καί 

γνω σείς μαγείρίκή ς, 9) Στήν αί θόυσα τόυ 

Συλλό γόυ κα ναμε συχνα  τής τελετε ς γία 

κήδεί ες καί μνήμό συνα χωρίανω ν μας, 

αλλα  καί Γα μόυς, Βαφτί σία καί α λλες κόί-

νωνίκε ς εκδήλω σείς. Ο Γίω ργός Βαλίόντή ς 

τόυ Ιωα ννή, εί ναί τε κνό 6μελόυ ς όίκόγε -

νείας, πόυ γεννή θήκε στή Στυ ψή τό 1961. 

Τελεί ωσε  τό Δήμότίκό  Σχόλεί ό (ως τήν Στ΄ 

τα ξή). Στήν Αυστραλί α ξενίτευ τήκε τό 

1982 σε ήλίκί α 19 ετω ν.  Εκεί  α νόίξε μαγα-

ζί  φαγήτόυ  (ψα ρία, σόυβλα κία καί πατα -

τες). Στή Στυ ψή εί χε δόυλε ψεί στό καφε-

νεί ό τό «Χα νί»  καί ή ξερε τή δόυλεία , αλλα  

στήν Μελβόυ ρνή τήν … τελείόπόί ήσε καί 

τήν ε κανε γία 16 χρό νία.  Μετα  α ρχίσε να 

ασχόλεί ταί με επίσκευε ς σπίτίω ν. Επε βλε-

πε περί  τα 1200 σπί τία των όπόί ων φρό -

ντίζε κα θε εί δόυς ζήμίε ς. Τόν πλή ρωναν όί 

1200 ίδίόκτή τες. Εί χε από δόσή αυτή  ή 

δόυλεία . Στα 35 χρό νία πόυ με νεί στήν 

Αυστραλί α στό χωρίό  ή ρθε εννία  φόρε ς! 

 

(Ιγν. Καραπαναγιώτης 24-8-2016 ) 
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Μικρή αναφορά στα έργα και στις ημέρες της  
Χούντας των συνταγματαρχών 1967-1974 

  

 Ολόε να καί πίό συχνα  τα τελευταί α χρό νία ακόυ ω να λε νε 

κα πόίόί – ό χί απαραί τήτα ακρόδεξίόί  -  να ίσχυρί ζόνταί ό τί «ή Χόυ -
ντα παρε δωσε μήδε ν χρε ός», ή  ακό μα χείρό τερα «μία Χόυ ντα μας 
χρεία ζεταί», ή  ό τί «στή Χόυ ντα δεν υπή ρχαν σκα νδαλα» ή  «επί  Χόυ -
ντας γί νόνταν ε ργα, υπή ρχε ανα πτυξή» κλπ. Εξεπλα γήν ό ταν ε νας 
φί λός στό χωρίό , κόντα  στα 55, σε μία κόυβε ντα μας μεταξυ  όυ ζόυ 
καί μπυ ρας τόν Αυ γόυστό (2016), με πόλίτίκε ς από ψείς πρόόδευτί-
κε ς, υπόστή ρίξε τήν α πόψή ό τί τόυλα χίστόν «όί Χόυνταί όί ή ταν 
πατρίω τες». Τόυ αντε τείνα ό τί ή Χόυ ντα φταί εί γία τό γεγόνό ς ό τί όί 
τόυ ρκόί μπή καν στήν Κυ πρό καί πή ραν τό μίσό  νήσί  καί 40 χρό νία 
μετα  δεν ε χεί λυθεί  τό κυπρίακό , με τό πραξίκό πήμα κατα  τόυ Μα-
καρί όυ. Έχω τήν α πόψή ό τί ό σόί κλί νόυν τίς λε ξείς Θεό  καί Πατρί δα 
σε ό λες τίς πτω σείς, πόυλα ν Θεό  καί Πατρί δα γία λί γες δεκα ρες. 
Αλλα  δεν ή ταν μό νό ή πρόδόσί α καί τό ξεπόυ λήμα τής Κυ πρόυ από  
τή Χόυ ντα. Η «Ελλα ς Ελλή νων Χρίστίανω ν» των χόυντίκω ν εί χε απ΄ 
ό λα: Οίκόγενείόκρατί α, σκα νδαλα, πελατόκρατί α, παρεμβα σείς στήν 
εκκλήσί α, δίω ξείς των αντίφρόνόυ ντων, όπίσθόδρό μίσή στήν όίκό-
νόμί α, στήν Παίδεί α καί στα δίκαίω ματα.  Όσόί νόσταλγόυ ν τήν 
Χόυ ντα, θυμόυ νταί μό νό τα καλα . Δεν θυμόυ νταί ή  ί σως δεν γνωρί -
ζόυν τα δία φόρα σκα νδαλα ή  τίς ζήμίε ς πόυ πρόκα λεσε ή χόυ ντα. 
Πω ς να τα γνω ρίζαν βε βαία ό ταν επί  7 χρό νία δεν υπή ρχε ή δυνατό -
τήτα ελευ θερής πλήρόφό ρήσής καί κα θε αρνήτίκό  γεγόνό ς απόσίω-
πόυ νταν, λόγόκρί νόνταν ή  καί αυτόλόγόκρί νόνταν; Ήμόυν 15 χρό-
νω ν ό ταν ε πεσε ή Χόυ ντα. Ήταν τό τε πόυ πόλίτίκόπόίήθή καμε 
ε ντόνα στόν από ήχό τής «γενία ς τόυ Πόλυτεχνεί όυ». Θα επίχείρή σω 
παρακα τω να σας θυμί σω, τα ε ργα καί τίς ήμε ρες τής Χόυ ντας. Έναν 
ενδίαφε ρόντα κατα λόγό δήμόσί ευσε ό ίστόρίκό ς ερευνήτή ς Άρής 
Δήμόκί δής από  τήν Θεσσαλόνί κή, αλλα  καί α λλόί συγγραφεί ς. Όσόί 
εί ναί εκεί  γυ ρω στα 55 δεν θα εί ναί δυ σκόλό να θυμήθόυ ν καί να 
χαμόγελα σόυν γεμα τόί συγκατα βασή … Οί πίό μεγα λόί θα χαμόγε-
λα σόυν πίκρα , γίατί  τα ε ζήσαν στό πετσί  τόυς! 
Χούντα και Παιδεία:1. Εκδί ωξή των εκπαίδευτίκω ν πόυ εί χαν αρί-
στερό  φρό νήμα. 2. Επαναπρό σλήψή συνταξίόυ χων εκπαίδευτίκω ν 
με γνωστα  φρόνή ματα. 3. Πρό σλήψή νε ων εκπαίδευτίκω ν πόυ δίε -
θεταν πίστόπόίήτίκό  κόίνωνίκω ν φρόνήμα των. 4. Οί μαθήτε ς υπό-
χρεω θήκαν να υμνόυ ν τόυς συνταγματα ρχες. 5. Απαγό ρευαν στόυς 
εκπαίδευτίκόυ ς να χρήσίμόπόίόυ ν με χρί καί τήν λε ξή κό κκίνό επείδή  
παρε πεμπε στό κόμμόυνίσμό . 6. Οί μαθήτε ς πόυ ε γραφαν με τό αρί-
στερό  υπόχρεω νόνταν να γρα ψόυν με τό δεξί , ακό μα καί δία τής 
βί ας, επείδή  ή γραφή  με τό αρίστερό  ίσόδυναμόυ σε με υπόσυνεί δή-
τή ρόπή  πρός τόν κόμμόυνίσμό  καί ε πρεπε να παταχθεί ! 7. Οί μαθή-
τε ς ε πρεπε να κα νόυν όμίλί ες καί να δίαγωνί ζόνταί σε εκθε σείς υπε ρ 
τής χόυ ντας. 8. Απαγόρευ όνταν-κατα σχόνταν τα εξωσχόλίκα  βίβλί α 
με κό κκίνό εξω φυλλό επείδή  παρε πεμπαν στό κόμμόυνίσμό ! 9. Απα-
γόρευ όνταν-κατα σχόνταν βίβλί α από  συγγραφεί ς πόυ ή κατα λήξή  
τόυ επω νυμόυ  τόυς θυ μίζε Ρωσί α ή  κόμμόυνίσμό , ό πως Τσε χόφ, 
Ντόστόγίε φσκί, Ζερβό  (ζερβα =αρίστερα ) κτλ. 10. Η εγκυ κλίός 182 
καθό ρίζε αυστήρω ς τήν συμπερίφόρα  των εκπαίδευτίκω ν καί τήν 
καθήμερίνή  εξυ μνήσή των συνταγματαρχω ν.    
Χούντα και Ανθρώπινα Δικαιώματα:1. Βασανίστή ρία καί εξόρί ες 
ό σων δεν δίε θεταν πίστόπόίήτίκό  κόίνωνίκω ν φρόνήμα των. Τα 
βασανίστή ρία ή ταν απαραί τήτα γία τήν πρόστασί α τόυ πόλίτίσμόυ  
μας! 2. Κατα λυσή τόυ ασυ λόυ τής κατόίκί ας, ελευ θερή εί σόδός ό-
πόίαδή πότε ω ρα τής ήμε ρας στήν όίκί α όπόίόυδή πότε θεωρόυ νταν 
υ πόπτός. 3. Ο ΟΤΕ παρακόλόυθόυ σε μαζίκα  τίς τήλεφωνίκε ς συνό-
μίλί ες των πόλίτω ν. 4. Από  τα ΕΛΤΑ αφαίρόυ σαν τήν αλλήλόγραφί α 
καί τήν ε λεγχαν στήν κρατίκή  ασφα λεία. Αν εγκρί νόνταν τό περίεχό -
μενό ε φευγε γία τόν παραλή πτή. 5. Λόγόκρίσί α σε κα θε ε ντυπό με -
σό, στίς τε χνες καί τα γρα μματα. 6. Από  τό δήμό σίό εκδίω χθήκαν 
ό σόί εί χαν αρίστερό  φρό νήμα ή  δεν δίε θεταν πίστόπόίήτίκό  κόίνω-
νίκω ν φρόνήμα των. 7. Όσόί δεν τήρόυ σαν τήν επίβαλλό μενή συμπε-
ρίφόρα  περνόυ σαν στρατόδίκεί ό. 8. Θυρωρόί , περίπτερόυ χόί, όδήγόί  
λεωφόρεί ων, ταξί  καί ίδίόκτή τες καφενεί ων πρόσεγγί ζόνταν από  
τήν ασφα λεία γία να γί νόυν πλήρόφόρίόδό τες με αντα λλαγμα τήν 
ευνόί κή  μεταχεί ρίσή από  τό καθεστω ς.   Εκδή λωσή Αλκί μων νε ων.    
Χούντα και Οικογενειοκρατία:1. Ο Παπαδό πόυλός δίό ρίσε ό λα 
τόυ τα αδε ρφία σε επίτελίκε ς θε σείς στό δήμό σίό. Ο Κω στας Παπα-
δό πόυλός Στρατίωτίκό ς ακό λόυθός, Γενίκό ς Γραμματε ας τόυ Υ-
πόυργεί όυ Πρόεδρί ας, Περίφερείακό ς Δίόίκήτή ς Αττίκή ς καί Υπόυρ-
γό ς παρα  τω Πρωθυπόυργω . Ο Χαρα λαμπός Παπαδό πόυλός από  
χαμήλό βαθμός δήμό σίός υπα λλήλός δίόρί στήκε Γενίκό ς Γραμματε ας 
Δήμόσί ας Τα ξής. 2. Οί χόυντίκόί  δίό ρίζαν τόυς συγγενεί ς τόυς στίς 
δήμό σίες υπήρεσί ες. Όπως ό Μακαρε ζός πόυ δίό ρίσε τόν κόυνία δό 
τόυ Α. Ματθαί όυ Υπόυργό  Γεωργί ας καί αργό τερα Βόρεί όυ Ελλα δας 
από  ό πόυ καί ακόλόυ θήσαν τα γνωστα  σκα νδαλα με τα λεφτα  των 
αγρότίκω ν συνεταίρίσμω ν. Ο Ι Λαδα ς δίόίκήτή ς τής ΕΑΤ-ΕΣΑ, Γενί-
κό ς Γραμματε ας στα υπόυργεί α Δήμό σίας Τα ξής, Τόυρίσμόυ  καί 
μετε πείτα Υφυπόυργό ς Εσωτερίκω ν - περίφερείακό ς δίόίκήτή ς 
Θεσσαλί ας καί υπόυργό ς Κόίνωνίκω ν Υπήρεσίω ν ενεπλα κή σε δυ ό 
σκα νδαλα δίαφθόρα ς: τό ε να με τα θαλασσόδα νεία καί τό α λλό με 
τόυς δίόρίσμόυ ς δυ ό εξαδε λφων τόυ. Συγκεκρίμε να, ό ε νας δίόρί στή-
κε στρατήγό ς καί δίόίκήτή ς τής ΑΣΔΕΝ, ενω  ό ε τερός τόπόθετή θήκε 
στή θε σή τόυ Γενίκόυ  Γραμματε α τόυ Υπόυργεί όυ Κόίνωνίκω ν Υπή-
ρεσίω ν. 3. Άλλαξαν όί δίόίκή σείς των Οργανίσμω ν καί πλήρω θήκαν 
από  τόυς λεγό μενόυς νόμίμό φρόνες καί ευσυνεί δήτόυς δήμόσί όυς 
υπαλλή λόυς πόυ ό λως τυχαί ως ή ταν συγγενεί ς τόυς. 4. Οί χόυντίκόί  
ε δίναν τίς εργόλαβί ες τόυ δήμόσί όυ σε δίκα  τόυς πρό σωπα. Από  τα 
μεγαλυ τερα ε ργα ανε λαβε ό γαμπρό ς τόυ Παττακόυ , Α. Μεί ντα σής, 
με τή συμβόλή  τόυ Δή μόυ Αθήναί ων. Εί ναί τα γνωστα  σκα νδαλα 
Μεί ντα σή με τίς μελε τες, τα υπό γεία γκαρα ζ στήν πλατεί α Κλαυθμω -
νός καί τήν όδό  Λίόσί ων, τό Πνευματίκό  Κε ντρό στήν Ακαδήμί ας, τίς 
επαυ λείς, τίς κατασκήνω σείς τόυ Δ. Αθήναί ων καί α λλα.  5. Οί χόυ-
ντίκόί  καί όί συγγενεί ς τόυς ε παίρναν α τόκα δα νεία γία να ανόί ξόυν 
επίχείρή σείς τίς όπόί ες καί δεν α νόίγαν πότε . Τα δα νεία τής ΕΤΒΑ 
(1,5 δίς δρχ.) τα ε δίνε ό Παυ λός Τότό μής- πρω ήν υψήλό  βαθμό στε -
λεχός τόυ Τόμ Πα πας (Esso Pappas κτλ), Υπόυργό ς Δήμό σίας Τα ξής 
των χόυντίκω ν καί μετε πείτα Πρό εδρός τής ΕΤΒΑ. 6. Οί χόυντίκόί  
τρίπλασί ασαν τό μίσθό  τόυ πρωθυπόυργόυ  καί των  υπόυργω ν. Ενω  
ό με σός μίσθό ς ενό ς εργαζό μενόυ στόν ίδίωτίκό  τόμε α ή ταν 3.500 
δρχ. τήν ί δία επόχή  ό μίσθό ς τόυ Παπαδό πόυλόυ ε φτασε καί τίς 
55.000 δρχ καί των Υπόυργω ν τίς 35.000 δρχ. Τα με λή τόυ υπόυργί-
κόυ  συμβόυλί όυ ε παίρναν εκτό ς ε δρας απόζήμί ωσή με φωτόγραφί 

 
κή  δία ταξή. 1000 δρχ γία τόν Πρωθυπόυργό  καί 850 δρχ γία τόυς 
υπόυργόυ ς-υφυπόυργόυ ς τόυς γία κα θε με ρα πόυ βρί σκόνταν εκτό ς 
Υπόυργεί όυ! 7. Ο Παπαδό πόυλός α λλαξε τό νό μό δίαζυγί ων γία λί γες 
ω ρες πρόκείμε νόυ να χωρί σεί καί να μπόρε σεί να νόμίμόπόίή σεί τόν 
δεσμό  τόυ με τήν γραμματε α τής ΚΥΠ Δε σπόίνα Γα σπαρή. Ο νό μός 
τόυ αυτό ματόυ δίαζυγί όυ ε λεγε ό τί ό πόίός ή ταν εν δίαστα σεί γία 7 
συναπτα  ε τή τό τε ε βγαίνε τό δίαζυ γίό  τόυ αυθήμερό ν! Τό βρα δυ 
πε ρασε τό νό μό, τα ξήμερω ματα ε κανε τήν αί τήσή, τό πρωί  βγή κε ή 
από φασή καί τήν ΙΔΙΑ ω ρα κατή ργήσε τό νό μό! 8. Με τόν νό μό περί  
ευθυ νής υπόυργω ν ε δίναν ασυλί α στα με λή τής κυβε ρνήσής καί 
παρε γραφαν ό πόίό αδί κήμα καί αν εί χαν τελε σεί τό σό όί υπόυργόί  - 
υφυπόυργόί  ό σό καί τα ανω τερα στελε χή τόυ δήμόσί όυ πόυ ή ταν 
συγγενεί ς τόυς! Αυτό ν τόν νό μό όυσίαστίκα  βελτί ωσε ό Βενίζε λός... 
9. Νόμόθε τήσαν με τρί μήνή θήτεί α σε υπόυργίκή  θε σή να λαμβα νεί 
ό χόυντίκό ς τήν ανωτα τή συ νταξή ανεξαρτή τως τής συντα ξεως πόυ 
θα ελα μβανε ως στρατίωτίκό ς... δήλαδή  δίπλή  συ νταξή! 10. Νόμόθε -
τήσαν τό 1970 τή στεγαστίκή  απόκατα στασή ό λων των αξίωματί-
κω ν "δίαδραματίσα ντων εξε χόντα ρό λόν" στό πραξίκό πήμα!    
Χούντα, Πελατοκρατία και άλλα Σκάνδαλα: 1. Στίς 9 Μαί όυ στόυ 
1967 ε καναν α ρσή τής μόνίμό τήτας των Δήμόσί ων Υπαλλή λων, καί 
με τίς Επίτρόπε ς κατα  Νόμαρχί α πρόχω ρήσαν σε απόλυ σείς, πρόκεί-
με νόυ να τόπόθετήθόυ ν στή θε σή των απόλυμε νων τα δίκα  τόυς 
παίδία . 2. Στα υψήλα  αξίω ματα μπή καν από στρατόί γία να ε χόυν καί 
δευ τερό μίσθό . 3. Οί πλήρόφόρίόδό τες τόυ καθεστω τός ετυ γχαναν 
ασυλί ας καί πρόνόμί ων ό πως α δείες ταξί , περίπτε ρων, φόρτήγω ν, 
κυλίκεί ων κτλ. 4. Βα φτίσαν αντίστασίακόυ ς τόυς ταγματασφαλί τες 
πόυ συνεργα στήκαν με τόυς ΝΑΖΙ τήν περί όδό τής κατόχή ς, καί ε τσί 
τόυς μόί ρασαν συντα ξείς καί α δείες ταξί , περίπτε ρων, φόρτήγω ν, 
κυλίκεί ων κτλ. 5. Όσόί στρατίωτίκόί  στή ρίξαν τό καθεστω ς ε λαβαν 
αυξή σείς μίσθόλόγίκε ς καί γαλό νία. Οί απόστρατευμε νόί δίόρί στή-
καν δή μαρχόί, κρατίκόί  επί τρόπόί, σε δία φόρες κρατίκε ς θε σείς, 
ίδρυ ματα, μεγα λες δήμό σίες επίχείρή σείς, συλλό γόυς, σωματεί α καί 
αλλόυ , εξασφαλί ζόντας ε να καλό  μίσθό  παρα λλήλα με τή συ νταξή  
τόυς. Η χω ρα ε φτασε να ε χεί πίό πόλλόυ ς από στρατόυς στρατήγόυ ς 
από  τίς ΗΠΑ σε σχε σή με τόν πλήθυσμό  τής! 6. Ο Παπαδό πόυλός 

δίε μενε σε βί λα στό Λαγόνή σί πόυ τόυ παραχω ρήσε ό εφόπλίστή ς 
Ωνα σής. Η Δε σπόίνα Παπαδόπόυ λόυ μετακίνόυ νταν στό εξωτερίκό  
με τή λίμόυζί να πόυ τής παραχωρόυ σε ό Ωνα σής. Στίς δία φόρες 
κόίνωνίκε ς εκδήλω σείς, παραβρί σκόνταν τό φίλόχόυντίκό  εφόπλί-
στίκό -βίόμήχανίκό -επίχείρήματίκό -τραπεζίκό  κεφα λαίό ό πως όί 
όίκόγε νείες Λα τσή, Κίόσε όγλόυ, Βαρδίνόγία ννή, Νία ρχόυ, Ανδρεα δή, 
Θεόδωρακό πόυλόυ (εφόπλίστή ς), Δρακό πόυλόυ (δίυλίστή ρία), 
Ταβόυλα ρή (Ναυπήγεί α), Μπόδόσα κή, Κανελλό πόυλόυ (τσίμε ντα 
Τίτα ν), Τόμ Πα ππα (Esso Pappas), Γ. Λυ ρα, Γ. Ταβλα ρίόυ 
(εφόπλίστή ς) καί α λλόί. 7. Ο Παπαδό πόυλός εγκαίνί αζε ε ργα σε 
μακε τες ό πως γία παρα δείγμα ή Εγνατί α Οδό ς, τό εργόστα σίό τής 
Peugeot. Πα νω από  100 ε ργα δίαφήμί στήκαν από  τα ελεγχό μενα 
ΜΜΕ ό τί ε χόυν γί νεί ενω  δεν εί χαν γί νεί πότε ! Τό ελλήνίκό  δήμό σίό 
ε δωσε πα νω από  38 εκατ. δόλα ρία γία τήν Εγνατί α Οδό  καί δεν ε γίνε 
πότε ! Ο Μακαρε ζός υπε γραψε με τόν εργόλα βό Ρό μπερτ Μακντό -
ναλντ, συ μβασή γία τήν Εγνατί α Οδό  (ΦΕΚ 1969/Α/15), ό Μακντό -
ναλντ πή ρε τα λεφτα  (39 εκατ δόλα ρία) εξαφανί στήκε καί ή Εγνατί -
α Οδό ς ε μείνε στή μακε τα. 8. Ο Παπαδό πόυλός δίαφή μίζε επενδυ σείς 
από  τό εξωτερίκό  πόυ δεν ή ρθαν πότε , ενω  τό κρα τός δαπανόυ σε 
χρή ματα γία τήν υπότίθε μενή ε λευσή των επενδυ σεων. Χαρακτήρί-
στίκό  τό σκα νδαλό Λί ττόν, ό πόυ ε δωσαν στήν αμερίκανίκή  εταίρεί α 
Λί ττόν πλε όν τόυ ενό ς εκατόμμυρί όυ δόλαρί ων γία να φε ρεί επενδυ -
σείς α νω των 850 εκατόμμυρί ων δόλαρί ων. Ήταν μία είκόνίκή  συμ-
φωνί α γία να φαγωθόυ ν χρή ματα από  τόυς χόυντίκόυ ς ό πως παρα-
δε χτήκαν μετα  τα στελε χή τής εταίρεί ας. 9. Τό σκα νδαλό των μαυ -
ρων-σα πίων κρεα των τής Αργεντίνή ς με τή δωρόλήψί α κατα  συρ-
ρόή ν από  μεγαλεμπό ρόυς τής Ρόδεσί ας γία τή μόνόπωλίακή  εξα-
σφα λίσή αδείω ν είσαγωγή ς κρε ατός, με απότε λεσμα τίς παρα νόμες 
ανατίμή σείς σε βα ρός των καταναλωτω ν. 10. Τα σκα νδαλα με τόν 
Τόμ Πα ππας ό πόυ ή χόυ ντα τόν απα λλαξε από  τίς αντίσταθμίστίκε ς 
υπόχρεω σείς πόυ εί χε αναλα βεί, γία ανε γερσή ε ξί αγρότόβίόμήχανί-
κω ν μόνα δων σε δία φόρα σήμεί α τής χω ρας (ΦΕΚ 1972/Α/72). Τόυ 
ε δωσε καί α δεία γία τα εργόστα σία τής Coca Cola, πόυ όί κόίνόβόυ-
λευτίκε ς κυβερνή σείς δεν ενε κρίναν, ως ανταγωνίστίκα  πρός τή 
ντό πία παραγωγή  αναψυκτίκω ν (ΦΕΚ 1968/Α/201). 11. Τα σκα ν-
δαλα γία τήν μόίρασία  των δίυλίστήρί ων σε Ωνα σή, Νία ρχό, Βαρδί-
νόγία ννή, Ανδρεα δή, Λα τσή καί Πα ππα γία τό 3ό καί τό 4ό δίυλίστή -
ρίό τής χω ρας. Μετα  τήν απόζήμί ωσή τόυ Ωνα σή ακυρω θήκε ή λεό -
ντείός συ μβασή πόυ εί χε υπόγραφεί  καί ε τσί τό 3ό δίυλίστή ρίό μόί-
ρα στήκε μεταξυ  Ανδρεα δή καί Λα τσή (ΦΕΚ 1972/Α/130) κί τό 4ό 
παραχωρή θήκε στό Βαρδίνόγία ννή (ΦΕΚ 1972/Α/181). 12. Τό 
σκα νδαλό με τή δίασπα θίσή των χρήμα των τόυ Είδίκόυ  Ταμεί όυ γία 
τό "Τα μα τόυ Έθνόυς". Τό ταμεί ό στή θήκε καί με χρή ματα από  δα -
νεία τραπεζω ν! Έκαναν φτερα  τό 90% των εσό δων, πα νω από  405 
εκατ. δρχ. 13. Τό σκα νδαλό απευθεί ας αναθε σεων χωρί ς δίαγωνί-
σμόυ ς, στή Siemens, γία τόν εξόπλίσμό  τής ΔΕΗ με υπερκόστόλόγή -
σείς καί αδίαφανεί ς δίαδίκασί ες. 14. Τό σκα νδαλό χρήματόδό τήσής 
τής πρόεκλόγίκή ς εκστρατεί ας τόυ Πρόε δρόυ των ΗΠΑ, Νί ξόν, με σω 
τόυ Τόμ Πα ππας, με 549.000 δόλα ρία!         
Χούντα και Δικαιοσύνη:1. Απόμακρυ νθήκαν 30 δίκαστίκόί  πόυ 
δεν ή ταν συνεργα σίμόί με τό καθεστω ς, με ε να νό μό δία ρκείας 3 
ήμερω ν πόυ απαγό ρευε τίς ενστα σείς καί τήν πρόσφυγή  στό ΣτΕ γία 
τήν αναί ρεσή τής από λυσής. 2. Γία να μήν ασκή σόυν τήν δίκήγόρί α, 
καί να εξόντωθόυ ν όίκόνόμίκα  όί απόλυμε νόί δίκαστίκόί , τόυς πρό 
σα πτόυν τήν κατήγόρί α περί  απόλυ σεως γία πείθαρχίκόυ ς λό γόυς.  

 
Οί απόλυμε νόί δίκαστίκόί  βλε πόυν τό κενό  τόυ νό μόυ καί πρόσφευ -
γόυν στό ΣτΕ, γία τό ό τί απόλυ θήκαν δί χως να απόλόγήθόυ ν γία τό 
παρα πτωμα πόυ τόυς κατήγόρόυ σαν. Κερδί ζόυν τήν δί κή στό ΣτΕ, 
καί ό Παπαδό πόυλός βγα ζεί δία ταγμα με τό όπόί ό ε κανε δεκτή  τήν 
παραί τήσή τόυ Πρόε δρόυ τόυ ΣτΕ, χωρί ς ό μως ό Πρό εδρός τόυ ΣτΕ 
να ε χεί υπόβα λλεί πότε  παραί τήσή! Ο Πρό εδρός τόυ ΣτΕ, Στασίνό -
πόυλός, εξακόλόυ θήσε να αρνεί ταί να υπόβα λλεί τήν παραί τήσή  
τόυ, καί ό Παπαδό πόυλός τόν θε τεί σε κατ' όί κόν περίόρίσμό ! 3. 
Έδίναν χα ρή στόυς δίκόυ ς ανθρω πόυς, ό πως γία παρα δείγμα ή από-
νόμή  χα ρίτός (απ' τόν Παπαδό πόυλό) σ' ε να συντόπί τή τής Ντε λλας 
Ρόυφόγα λή, πρω ήν μεγα λό πόδόσφαίρίστή  τής τόπίκή ς όμα δας 
Βε ρόίας καί εξαγωγε α, πόυ εί χε καταδίκαστεί  με απόδεί ξείς γία κα-
τασκόπεί α υπε ρ τής Βόυλγαρί ας. 4. Ο Παπαδό πόυλός ε κτίσε 
"νό μίμα"!!! αυθαί ρετή βί λα, με ελίκόδρό μίό, φυλα κία γία σκόπίε ς κτλ 
με σα στόν Εθνίκό  Δρυμό  τής Πα ρνήθας, αλλα  καί σαλε  στό ό ρός 
Μπε λες, γία να κυνήγα εί αγρίόγόυ ρόυνα!   Ο Παπαδό πόυλός α λλαξε 
τό νό μό δίαζυγί ων γία λί γες ω ρες πρόκείμε νόυ να χωρί σεί καί να 
μπόρε σεί να νόμίμόπόίή σεί τόν δεσμό  τόυ με τήν γραμματε α τής 
ΚΥΠ Δε σπόίνα Γα σπαρή. Ο νό μός τόυ αυτό ματόυ δίαζυγί όυ ε λεγε 
ό τί ό πόίός ή ταν εν δίαστα σεί γία 7 συναπτα  ε τή τό τε ε βγαίνε τό 
δίαζυ γίό τόυ αυθήμερό ν! Τό βρα δυ πε ρασε τό νό μό, τα ξήμερω ματα 
ε κανε τήν αί τήσή, τό πρωί  βγή κε ή από φασή καί τήν ΙΔΙΑ ω ρα κα-
τή ργήσε τό νό μό!    
Χούντα και Οικονομία 1. Τό Δήμό σίό Χρε ός από  32 δίς δρχ εκτό-
ξευ τήκε στα 114 δίς δρχ με σα σε 7 χρό νία. 2. Τό ε λλείμμα στό εμπό-
ρίκό  ίσόζυ γίό ε γίνε 5 φόρε ς μεγαλυ τερό με σα σε 7 χρό νία. 3. Υπόδί-
πλασία στήκε ή απόταμί ευσή των πόλίτω ν. 4. Οί εργόλα βόί λα μβα-
ναν δα νεία από  τό εξωτερίκό  με εγγυή σείς τόυ ελλήνίκόυ  δήμόσί όυ 
καί στή συνε χεία γί νόνταν ανα δόχες των δήµό σίων ε ργων, µε παρα-
χω ρήσή των δανεί ων στό ελλήνίκό  δήμό σίό (εί πατε κα τί γία τή δή-
μίόυργίκή  λόγίστίκή ;). 5. Αυξή θήκε ό κρατίκό ς δανείσµό ς µε ε ντόκα 
γραµµα τία. 7. Δίπλασία στήκε ό κρατίκό ς δανείσμό ς σε συνα λλαγµα. 
8. Μό νό τό 1973 αυξή θήκαν όί τίμε ς κατα  45-50% (9% αυξή θήκαν 
τό 1974) συρρίκνω νόντας στήν πραγματίκό τήτα τό δίαθε σίμό είσό -
δήμα σε επί πεδα πρό τόυ 1965. 9. Υπόδίπλασία στήκαν όί ξε νες πα-
ραγωγίκε ς επενδυ σείς με σα σε 7 ε τή. 10. Τρίπλασία στήκε ό πλήθω-
ρίσμό ς, καί όί αυξή σείς των μίσθω ν υστερόυ σαν κατα  πόλυ  σε σχε σή 
με τήν αυ ξήσή τής παραγωγίκό τήτας τής εργασί ας. 11. Παρό τί τό 
δίεθνε ς όίκόνόμίκό  περίβα λλόν εκεί νή τήν περί όδό ή ταν ευνόί κό  ή 
χω ρα δεν κε ρδίσε σε όίκόνόμίκή  βα σή με χρί τήν κρί σή τόυ 1973. 12. 
Υπόδίπλασί ασαν τήν ανα πτυξή τής αγρότίκή ς όίκόνόμί ας από  τό 
4.2% (τό 1967) στό 1,8% (7ετί α). 13. Τό κατα  κεφαλή ν αγρότίκό  
είσό δήμα ε πεσε από  τό 55% τό 1970 στό 43% τόυ με σόυ κατα  κε-
φαλή ν εθνίκόυ  είσόδή ματός τόυ 1970. 14. Με τό δία ταγμα 
1078/1971 φόρόαπα λλαξαν τό μεγα λό κεφα λαίό μείω νόντας τα 
ε σόδα τόυ ελλήνίκόυ  δήμόσί όυ καί μετακυ λήσαν τίς φόρόαπαλλα-
γε ς αυτε ς στίς πλα τες των φτωχω ν καί μεσαί ων στρωμα των. 15. Τό 
συ νόλό των επενδυ σεων ε πεσε από  τό 46% στό 39% παρό τί όί δή-
μό σίες επενδυ σείς εί χαν δίπλασίαστεί . 16. Οί εξαγωγε ς των αγρότί-
κω ν πρόί ό ντων μείω θήκαν από  τό 63% τόυ συνό λόυ των εξαγωγω ν 
τό 1968 στό 48%. 17. Τό ε λλείμμα τρεχόυσω ν συναλλαγω ν αυξή θή-
κε κατα  όχτω  φόρε ς μεταξυ  τόυ 1967 καί 1972. 18. Ο λό γός τής 
αυ ξήσής τόυ δίακίνόυ μενόυ χρή ματός εκτίνα χθήκε από  7,1% τό 
1969 σε 28,5% τό 1973, ενω  ή παρόχή  χρή ματός, ή όπόί α περίλαμ-
βα νεί τό δίακίνόυ μενό χρή μα καί τίς πρόσωπίκε ς καταθε σείς, αυξή -
θήκε από  8,2% τό 1969 σε 22,7% τό 1973 αντί στόίχα. 19. Τό καθε-
στω ς είσε πραττε τό 55% τόν φόρόλόγίκω ν είσόδήμα των τόυ με σω 
ε μμεσων φό ρων καί τό 36% με σων α μεσων φό ρων από  τα νόίκόκυ-
ρία . Οί κυ ρίόί ε μμεσόί φό ρόί απευθυ νόνταν στίς χαμήλε ς καί μεσαί ες 
τα ξείς με σω φόρόλόγί ας σε πρόί ό ντα καί είσόδή ματα. Ενω  τό συ νό-
λό των φό ρων, ως πόσόστό , τόυ μείκτόυ  εθνίκόυ  είσόδή ματός αυξή -
θήκε από  27,4% τό 1966 σε 29,2% τό 1972, όί κλήρόνόμίκόί  φό ρόί 
μείω θήκαν ενω  όί φό ρόί επίχείρή σεων ε δείξαν μεί ωσή τής τα ξής τόυ 
10,9% τήν περί όδό 1972-73.      
Χούντα και Εκκλησία: 1. Νόμόθε τήσή στήμε νων ίερόδίκεί ων γία 
να εκδίω ξόυν ό σόυς κλήρίκόυ ς δεν συνεργα στήκαν μαζί  τόυς (περί  
τόυς 200), με κατα ργήσή τόυ ε νδίκόυ δίκαίω ματός τής ε φεσής, με 
αό ρίστή καταγγελί α, χωρί ς να απαίτεί ταί ή υ παρξή υπαίτίό τήτας 
τόυ κατήγόρόυ μενόυ κλήρίκόυ  καί με μό νό τήν υπότίθε μενή στε ρή-
σή τής ε ξωθεν καλή ς μαρτυρί ας. 2. Ο πρω ήν χωρόφυ λακας καί μετε -
πείτα κλήρίκό ς Κατίνα ς, πή γαίνε μαζί  με φωτόγρα φό καί ε να στρα-
τίω τή, στίς όίκί ες των μή συνεργαζό μενων κλήρίκω ν τή νυ χτα, χτυ-
πόυ σε τό κόυδόυ νί, καί μό λίς α νόίγε ή πό ρτα, εφόρμόυ σε ό στρατίω -
τής, αγκα λίαζε τόν κλήρίκό  καί ό φωτόγρα φός απαθανα τίζε τή στίγ-
μή  γία να χρήσίμόπόίήθεί  ως πείστή ρίό γία τήν καταδί κή τόυ κλήρί-
κόυ  στό ίερόδίκεί ό. 3. Αναβόλή  επ' αό ρίστόν τής εκλόγή ς Μήτρόπό-
λίτω ν ε ως ό τόυ ξεκαθαρίστεί  πόίόί  θα ή ταν συνεργαζό μενόί. 4. Με 
φωτόγραφίκή  δία ταξή όρί όυ ήλίκί ας καθαίρόυ ν τόν τό τε Αρχίεπί -
σκόπό Χρυσό στόμό καί όρί ζόυν τήν Συ νόδό των Αρί στων γία να 
παρακαμφθεί  ή Ιερα  Συ νόδός καί να εκλεγεί  ό αρεστό ς Αρχίεπί σκό-
πός, Ιερω νυμός. Γία να δίαθε τεί τίς πρόυ πόθε σείς ενθρόνίσμόυ  τόυ ό 
Ιερω νυμός με σα σε 3 με ρες ε γίνε Επί σκόπός καί 3 με ρες αργό τερα 
Αρχίεπί σκόπός! 5. Δίόρίσμό ς μό νό των συνεργαζό μενων κλήρίκω ν 
γία να ελε γχόνταί όί πίστόί  δία  α μβωνός.    
 

Ιγνάτης Καραπαναγιώτης 
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Καυσόξυλα & pellets-
αλήθειες και ψέματα! 

του Καθ. Γεωργίου Μαντάνη, email mantanis@teilar.gr  
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, ΤΕΙ Θεσσαλίας    

 
 Εί ναί γνωστό  ό τί στα εννία μερα τής Πα-
ναγί ας τό γλε ντί στήν αγόρα  τόυ χωρίόυ  κρα-
τα εί τρί α μερό νυχτα κυρίόλεκτίκα . Από  22 Αυ-
γόυ στόυ ανή μερα ως τίς 24 Αυγόυ στόυ καί 
από  τίς 10 τό βρα δυ ως τίς 10 τό πρωί  τής επό-
με νής. Ο χόρό ς συνεχί ζεταί από  παρε α σε παρε -
α με παραγγελίε ς, χωρί ς να ανακατευ όνταί 
ωστό σό όί παρε ες μεταξυ  τόυς στό χόρό . Γία 
τίς παραγγελίε ς στό χόρό  ό πως δίήγίό ταν ή 
Ιερόθε α Φασόυ λή (χή ρα Νίκόλα όυ) πόυ πε θα-
νε τό 2013 σε ήλίκί α 100 ετω ν, τα παλία  τα 
χρό νία πλή ρωναν σε εί δός. Αντί  να ρί χνεί χρή -
ματα στόυς μόυσίκόυ ς, υπόσχό ταν στόυς όρ-
γανόπαί χτες 10 κίλα  στα ρί, με λί, αλευ ρί κλπ. 
Όπως πρόσφυω ς ε λεγε ό Νί κός Χατζήδόυκα -
κής – Μπρα όυν, (καλή  τόυ ω ρα), πρίν από  10 
χρό νία, «αυτό  δεν εί ναί πανήγυ ρί εί ναί, Αρμα-
γεδω ν». Εξακόλόυθεί  να ίσχυ εί παρα  τήν κρί σή 
… Τήν Τρί τή με ρα τόυ πανήγυρίόυ  ω ρα 9πμ. 
τής επόμε νής, εξακόλόυθόυ σαν να χόρευ όυν 6-
7 νεόλαί όί καί τα ό ργανα εξακόλόυθόυ σαν να 
παί ζόυν κί ό απόκαμωμε νός τραγόυδίστή ς να 
συνεχί ζεί τό τραγόυ δί απτό ήτός. Τα δυ ό μόυσί-
κα  συγκρότή ματα φε τός, εί χαν πία σεί θε σή τό 
ε να στήν πλατεί α στό «Χα νί» καί τό α λλό στήν 
καφετε ρία τόυ Δήμήτρόυ , με τα μεγα φωνα στή 
δίαπασω ν. Όσόί εί χαν τήν «τυ χή» να εί ναί στα 
ενδία μεσα τραπε ζία, α κόυγαν μία μί ξή στερεό-
φωνίκω ν ή χων. Δεν ξε ρω αν πρόσε ξατε πότε  
τόυς στί χόυς των τραγόυδίω ν, πόυ επαναλαμ-
βα νόνταί ξανα  καί ξανα , από  τα μόυσίκα  συ-
γκρότή ματα στό πανήγυ ρί τόυ χωρίόυ , στα 
εννία μερα τής Παναγί ας. Γία τήν πόίό τήτα των 
τραγόυδίω ν, εννόεί ταί ό τί δεν ευθυ νεταί ό τρα-
γόυδίστή ς, ό α νθρωπός παραγγελίε ς εκτελεί , 
αλλα  αυτόί  πόυ παραγγε λνόυν τό τα δε ή  τό 
δεί να τραγόυ δί γία να χόρε ψόυν. Καί πόυ  τα 
βρί σκόυν εί ναί απόρί ας α ξίό. Τα περίσσό τερα 
εί ναί «σκυλότρα γόυδα» τόπίκή ς εμβε λείας … 
Δεν τα ε χω ξανακόυ σεί σε α λλα πανήγυ ρία ανα  
τήν Ελλα δα. Πρόσπα θήσα να καταγρα ψω μερί-
κόυ ς στί χόυς αυτω ν των τραγόυδίω ν καί ίδόυ  
τί σταχυόλό γήσα (με τήν βόή θεία τής Έλλής  

 
Μίλτ. Τσαί ρή): 
 Ήθελα να γί νω μόναχό ς, να μήν πόνα ω 

α λλό ό φτωχό ς, να ήσυχα σεί ή δό λία μόυ 
ή καρδία , καί να μή νόία ζόμαί γία σε να 
πία. 

 Θε λω ν΄ αλλα ξω χαρακτή ρα, να μή με 
λεν καλό  παίδί  

 Αυτό  πόυ αγαπω  πα νω σε σε να, γίατί  να 
μήν τό ξε ρω όυ τε ΄γω  να ΄ναί τα μα τία 
σόυ τα πόνεμε να κλείσμε να στόν δίκό  
μόυ όυρανό . 

 Δε μόυ λε τε, δε μόυ λε τε πόυ  υπα ρχεί καί 
πόυλίε ταί τό αμί λήτό νερό , στήν αγα πή 
μόυ να δω σω απ΄ τή γκρί νία να γλίτω -
σω. 

 Από  τήν αγκαλία  μόυ να μή σε πα ρόυνε, 
θα δε σω τα καρα βία να μή σαλπα ρόυνε.  

 Εμεί ς όί δυό  πόυ μπλε ξαμε μίκρό  μόυ 
βασανα κί, εκυ λήσε ό τε ντζερής καί βρή -
κε τό καπα κί. 

 Φί λήσε  με κί ας καόυ με καί ας ανατίνα-
χτόυ με, ωχόυ  κόυ κλα μόυ πόνα ω, τα 
φίλία  σόυ λαχταρα ω,  σόυ   ΄χω τό σή 
αδυναμί α ή  εσε να ή  καμμί α. 

 Τό μυαλό  μόυ σταματα εί, πα ω αλλόυ  κί 
αλλόυ  με πα εί, βα λτε μόυ βήματόδό τή,  
πρίν με πεί ή καρδία  πρόδό τή.  

 Τί με κόίτα ς νταή δίκα, θαρρεί ς καί σε 
φόβή θήκα.  

 Πε ντε κί ε να κα νόυν ε ξί, θα τα πόυ με 
ω σπόυ να φε ξεί, τα λεφτα  καί τα καρα -
τία δε μετρόυ ν στα δυό  σόυ μα τία. 

 Δεν μπόρω  εγω  κυρα  μόυ επείδή  εσυ  τό 
θες, να περνα ω καί να λε νε ό Βαγγε λής ό 
γίεγίε ς! 

 Γυ ρω γυ ρω όί λόυλα δες  καί στή με σή 
ντερβίσα δες.  

 Μετα  από   τό σα τραγόυ δία με βαθία  
νόή ματα, εμεί ς τί να πόυ με; Καί τόυ χρό νόυ με 
υγεί α καί χαρα  (καί χωρί ς βήματόδό τες) …  

Ιγνάτης  Καραπαναγιώτης  
(Στύψη 25-8-16)  

Τα τραγούδια του πανηγυριού 

 Οί περίσσό τερες κατόίκί ες στίς 

με ρες μας δίαθε τόυν τζα κί, κί ε τσί όί όίκό-

γε νείες απόλαμβα νόυν τή ζεστασία  καί τή 

θαλπωρή  τόυ.  

 Εί ναί αλή θεία ό τί δεν εί ναί κατα λ-

λήλα ό λα τα ξυ λα γία καυ σίμή υ λή. Άλλα 

εί δή εί ναί κατα λλήλα γία «πρόσα ναμμα», 

α λλα εί δή εί ναί κατα λλήλα γία τήν κυρί ως 

καυ σή. Τα πίό κατα λλήλα εί δή εί ναί ή 

δρυς, ή ελία  καί τό πόυρνα ρί. Η όξία , τό 

ε λατό καί α λλα εί δή όπωρόφό ρων δε ν-

δρων (μήλία , κερασία , αμυγδαλία ), ανα λό-

γα με τήν περίόχή , επί σής χρήσίμόπόίόυ -

νταί. Δίαλε γόυμε καυσό ξυλα νωρί ς πόυ τα 

πρόμήθευό μαστε ε γκαίρα. Εί ναί αλή θεία 

ό τί τα καλυ τερα καυσό ξυλα εί ναί αυτα  

πόυ ε χόυν απόθήκευτεί  γία δία στήμα 

μεγαλυ τερό από  δυ ό χρό νία καί ε χόυν 

πλή ρως ξήραθεί . Τα ξυ λα πρε πεί να από-

θήκευ όνταί σε στεγασμε νό καί συνεχω ς 

αερίζό μενό χω ρό καί ή περίεχό μενή υγρα-

σί α τόυς να εί ναί κα τω από  20%.  Δεν ε χεί 

σήμασί α πόυ α λλαξε ή νόμόθεσί α (δήλ. να 

πωλίόυ νταί με τόν ό γκό τα καυσό ξυλα), ή 

κατα στασή παραμε νεί ή ί δία. Ψε ματα 

εί ναί ό τί ή κατα στασή στήν ελλήνίκή  αγό-

ρα  των καυσόξυ λων ε χεί βελτίωθεί , αφόυ  

εξακόλόυθόυ ν σή μερα να πωλόυ νταί καυ-

σό ξυλα «χλωρα » με υγρασί ες 40% ε ως 

70%! Τα πευ κα ως ξυ λα εί ναί ακατα λλήλα 

γία αργή  καί σταθερή  καυ σή. Καλυ τερα 

να τα ε χόυμε γία πρόσανα μματα. Σ’ αυτό  

βόήθα  καί ή παρόυσί α τόυ εξαίρετίκα  

ευ φλεκτόυ ρετσίνίόυ  πόυ περίε χόυν. Ορί-

σμε νόί καταναλωτε ς αγόρα ζόυν δαδοποι-

ημένο ξύλο (δαδί ), δήλ. ξυ λό πευ κόυ με 

υψήλή  συγκε ντρωσή ρετσίνίόυ , ως πρό-

σα ναμμα. Είναι αλήθεια ότι τα πεύκα 

είναι πολύ επικίνδυνα για κυρίως καύ-

ση. Δεν θα πρε πεί να καί με καυσό ξυλα 

πευ κων δίό τί παραμόνευ εί ό κί νδυνός τής 

πυρκαγία ς (βλ. ανεξε λεγκτή καυ σή), είδί-

κα  στα τζα κία. Με βα σή στόίχεί α τής Πυ-

ρόσβεστίκή ς Υπήρεσί ας, πε ρυσί εί χαμε 

αρκετα  περίστατίκα  πυρκαγίω ν εξαίτί ας 

χρή σής πευ κων. Γία λό γόυς ασφα λείας 

αλλα  καί καλυ τερής από δόσής, πρότίμόυ -

νταί τα τζα κία με κλείστή  εστί α· ακόμα 

καλύτερα είναι τα ενεργειακά τζάκια. 

Τό σπίνθήρόβό λήμα τόυ τζακίόυ  εί ναί 

σί γόυρα ευχα ρίστό καί ρόμαντίκό  αλλα  

μπόρεί  να απόβεί  επίκί νδυνό γία τα χαλία , 

τίς μόκε τες, τα ε πίπλα καί τό σπί τί μας! 

Τό τρί ξίμό των καυσό ξυλων καί τό 

«σκα σίμό » τόυς πρόκαλόυ ν εκσφενδόνί-

σμό  κόμματίω ν, γί’ αυτό  χρή σίμό εί ναί να 

πρόστατευ όυμε τό σαλό νί καί τό καθίστί-

κό  μας από  τή φωτία  τόπόθετω ντας είδί-

κό  τζα μί ή  πλε γμα γία πρόστασί α. Δεν 

αφή νόυμε πότε  χωρί ς επί βλεψή τό τζα κί, 

είδίκα  αυτό  με ανόίχτή  εστί α. Επίπρό σθε-

τα, πρε πεί να απόφευ γεταί ή καυ σή πα-

λίω ν επί πλων π.χ. μόρίόπλακω ν 

(νόβόπα ν), ίνόπλακω ν, κό ντρα-πλακε  

δίό τί περίε χόυν ρήτί νες, συνθετίκα  υλίκα  

καί χήμίκε ς όυσί ες πόυ ό ταν καί γόνταί 

παρα γόυν τόξίκε ς αναθυμία σείς 

(δίόξί νες). Εί ναί αλή θεία λόίπό ν ό τί τε τόία 

υλίκα  εί ναί «κί νδυνός-θα νατός».  

 Μία πόλυ  καλή , εναλλακτίκή  λυ σή 

εί ναί τα pellets πόυ εί ναί συμπίεσμε νή 

ξυλω δής υ λή, 100% απότελόυ μενή από  

ξυ λό. Αρκεί  να εί ναί πίστόπόίήμε να συ μ-

φωνα με τα δίεθνή  πρό τυπα πόίό τήτας 

EN 14961-2, καί τό νε ό ΕΝ ISO 17225-2 

και να φέρουν την αντίστοιχη σήμαν-

ση ENplus. Τα pellets πλεόνεκτόυ ν στό 

ό τί ε χόυν χαμήλό τερες εκπόμπε ς δίόξείδί -

όυ τόυ α νθρακα κατα  τήν καυ σή καί καί -

γόνταί πόλυ  αργα . Η υγρασί α τόυς εί ναί 

περίόρίσμε νή (περί πόυ 8-10%), παρα -

γόυν πόλυ  λίγό τερό καπνό  καί δεν περίε -

χόυν χήμίκα  πρό σθετα. Είναι ψέματα ότι 

όλα τα pellets είναι κατάλληλα για 

καύση. Aφόυ  υπα ρχόυν αρκετε ς παρτί δες 

στήν αγόρα  ό πόυ τό πρόί ό ν δεν φε ρεί 

σή μα πίστόπόί ήσής καί εί ναί αμφίβό λόυ 

πόίό τήτας. Τα ελεγμένα pellets είναι 

άριστα προϊόντα. Οί καταναλωτε ς όφεί -

λόυν να ελε γχόυν τα ε γγραφα πόυ συνό-

δευ όυν κα θε πρόί ό ν (όπόίασδή πότε πρόε -

λευσής) καί να ζήτόυ ν τα πίστόπόίήτίκα  

πόίό τήτας των pellets πόυ αγόρα ζόυν. Τα 

είδίκα  αυτα  καυσόξυλα (pellets) απαίτόυ ν 

είδίκή  εστί α καυ σής καί βε βαία τήν ανα -

λόγή όίκόνόμίκή  επε νδυσή (4.000-5.000 

ευρω ).  

 Τε λός, εί ναί μεγα λή αλή θεία ό τί τό 

ξυ λό (ως καυσό ξυλα ή  πε λετ) δεν γί νεταί 

καί δεν μπόρεί  να αντίκαταστή σεί εξ’ όλό-

κλή ρόυ βασίκε ς καυ σίμες υ λες, ό πως φυ-

σίκό  αε ρίό, αλλα  μό νό να παί ξεί συμπλή-

ρωματίκό  ρό λό στήν αγόρα . Γί’ αυτό  καί 

στίς ανεπτυγμε νες χω ρες τόυ κό σμόυ (Δ. 

Ευρω πή, Β. Αμερίκή ) κυρίαρχο καύσιμο 

είναι σήμερα το φυσικό αέριο με ασή -

μαντες επίβλαβεί ς εκπόμπε ς καί σχεδό ν 

α ρίστή καυ σή. Εί ναί μακρα ν τό καλυ τερό 

καυ σίμό γία κατόίκί ες. Ωστό σό, στήν Ευ-

ρω πή αναμε νεταί ό τί τα pellets θα ξεπε-

ρα σόυν σε παραγωγή  τίς επό μενες δεκαε-

τί ες πόλλα  από  τα συμβατίκα  καυ σίμα· 

στή δε χω ρα μας, ή αγόρα  τόυ φυσίκόυ  

αερί όυ θα πρε πεί γία πόλλόυ ς λό γόυς να 

επεκταθεί  σε ό λή τήν ελλήνίκή  περίφε ρεί-

α. 

Καρδίτσα, 23-11-2016 

  
 Ένα κείμενο που έγραψα λίγες μέρες 
μετά των τέλος των καλοκαιρινών μου δια-
κοπών στο νησί μας. Το είχα αναρτήσει στο 
facebook. Έχει επίσης δημοσιευθεί στο 
lesvosnews και στο ΕΜΠΡΟΣ. Θα ήταν παρά-
λειψη να μην δημοσιευθεί και στην 
«Στύψη» μας.  
 Στόν από ήχό μίας συ ντόμής επί σκεψής 
στή Λε σβό, δεν μπόρω  παρα  μόνα χα να κατα-
γρα ψω στίγμε ς, είκό νες, γευ σείς, μυρωδίε ς 
πλήμμυρίσμε νες από  πατρί δα. Μία πατρί δα 
πόυ δεν με γε ννήσε αλλα  με ανε θρεψε στίς α-
γκαλίε ς των ανθρω πων τής, στίς γείτόνίε ς τής, 
στα λίό δεντρα 
καί στίς θα λασ-
σε ς τής. Τό πα-
τρίκό  σπί τί 
ϕίλό ξενό, ακό -
μή με τή ζεστα-
σία  των παπ-
πόυ δων πόυ 
εδω  καί χρό νία 
δεν ζόυν πία 
εκεί . Η γείτόνία  
σχεδό ν ερήμίκή  
μα γεμα τή από  
είκό νες πόυ 
θυμί ζόυν τίς 
παλίε ς εκεί νες επόχε ς 
τής νίό τής. Στή σκε ψή 
καί μό νό εκεί νων των χρό νων γεμί ζόυν όί πε-
ζόυ λες γυναί κες, ίστόρί ες, πείρα γματα. Αντή-
χόυ ν στα αυτία  μόυ γε λία καί συζήτή σείς στήν 
τόπίκή  δία λεκτό. Η δρόσία  τόυ χωρίόυ  μόυ ί δία 
τω ρα ό πως καί τό τε. Μό νό πόυ τω ρα αλλίω ς 
απόλαμβα νω κί εκτίμω  κα θε τόυ γωνία , κα θε 
τόυ α νθρωπό. Η Στυ ψή μόυ. Ο τό πός πόυ απα-
λυ νεί κα θε στεναχω ρία καί κα θε πό νό. Ο τό πός 
πόυ θρε φεί τίς καλε ς δίαθε σείς, αναζωόγόνεί   

 
τήν κόυ ρασή, εντεί νεί τίς σχε σείς των ανθρω -
πων. Οί ί δίόί αγαπήμε νόί α νθρωπόί κα θε φόρα  
βρί σκόνταί εκεί  να υπόδε χόνταί με θε ρμή κα θε 
επίσκε πτή. Σε αυτόυ ς πρόστί θενταί κα θε χρό -
νό α νθρωπόί από  α λλα με ρή μακρίνα , όί όπόί όί 
θαρρεί ς επίβεβαίω νόυν κα θε συναί σθήμα καί 
κα θε γλυκία  ανα μνήσή από  τόυ τό τόν τό πό. Τα 
λίό δεντρα εναλλα σσόνταί με όυρανό  καί α-
στβε ς, με θα λασσες καί ϕρα γκίκα κα στρα στα 
όπόί α, λί γό αν τεντω σείς τό αυτί  σόυ, ακόυ ς τό 
μπόυμπόυνήτό  απ' τίς πόλεμί στρες να 
ξεκόυϕαί νεί ό λή σόυ τήν υ παρξή. Κί εκεί  από  
κα τω, ταυτό χρόνα σχεδό ν, μία κίθα ρα, ε να 

μπόυζόυ κί, μία 
φωνή , μία συ-
ντρόφία  ανα-
καλυ πτόυν 
απρόκα λυπτα 
με πό σα λί γα 
καί μίκρα  γεμί -
ζεί ή ψυχή  τόυ 
ανθρω πόυ με 
γνω σή, εμπεί-
ρί α, καλόσυ νή, 
αλήθίνή  ευτυ-
χί α.  Τό σε-
λήνίακό  τόπί ό 
στήν α λλή 

α κρή τόυ νήσίόυ  απόκα-
λυ πτεί ό ψείς τραχίε ς, 

μίας επόχή ς πόυ παρε συρε τα πα ντα στό πε ρα-
σμα  τής αλλα  ταυτό χρόνα μαρτυρα  τήν ακατα-
μα χήτή δυ ναμή τής συνε χείας. Τόυ τή ή επί σκε-
ψή στό νήσί  τελείω νεί ξαφνίκα , σχεδό ν αναπα -
ντεχα. Κί ή ψυχή , σε κα θε ταξί δί τής στή Λε σβό 
πρόσδόκα  να εί ναί αυτό  πόυ τελείωμό  δεν θα 
'χεί στόυς αίω νες... 

 (Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 
Αύγουστος 2016)       

Εικόνες, γεύσεις, μυρωδιές  
πλημμυρισμένες από Λέσβο 

Οι «τούμπες»: Άποψη από το σπίτι του  
Μιλτιάδη Κ. Τσαΐρη 

mailto:mantanis@teilar.gr


 

 

14   ΣΤΥΨΗ 

Αλήθειες & ψέματα 
       γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

 Μανα ρί μόυ εσυ , με τήν κόρμό-
στασία  σόυ καί μό νό εί σαί ίκανή  να 
κερδί σείς τόν Ολυμπίακό  με σα στό 
Καραί σκα κή, λε νε τα αγό ρία στα κόρί-
τσα κία πόυ περνα νε δυό-δυό βίαστίκα  
καί απ΄τή χαρα  τόυς τραμπαλί ζόυν 
σαν τσαλαπετείνόί . Τε τόίό καί καλυ -
τερό μανα ρί ή ταν ή Ωραί α Ελε νή πόυ 
από  δεκατετρα χρόνό τα ΄βαλε στό 
δρό μό με τό γίό τόυ Αίγαί α, τόν Θήσε -
α. Τα αδε ρφία τής, όί Δίό σκόυρόί εί -
δαν καί ε παθαν να τή μαγε ψόυν καί 
να τή φε ρόυν πί σω στό σπί τί τόυς καί 
τόν γε ρό πατε ρα τόυς τόν Τυνδα ρεως. 
Τα νυχτόπερπατή ματα  τής γί νανε 
γνωστα , τό ί δίό καί ή όμόρφία  τής 
γί΄αυτό  τα παλίκαρα κία σφα ζόνταν 
κα τω απ΄τόν όντα  τής γία τό πόίός θα 
τήν κερδί σεί καί θα τήν κα νεί γυναί κα 
τόυ. Άλλός γαμπρό ς τής τραγόυ δαγε 
τό «χα ρτίνό τό φεγγαρα κί», α λλός τό 
«από  τήν πό ρτα σόυ περνω ». Τελίκα , 
τό Λενα κί δία λεξε γία αφε ντή καί όμό -
κλίνό  τής τόν βασίλία  τής Σπα ρτής 
Μενε λαό, γίατί  στα ραβασα κία τόυ 
κατε λήγε με τή γνωστή  επωδό  «εί ναί 
ό λό γός μόυ βαρυ ς πως σε πλανευ ω 
μή θαρρεί ς». Παντρευτή κανε με παπα  
καί με κόυμπα ρό, αυτό ς τής ψω νίζε 
μεταξωτα , εκεί νή  τόυ μαγεί ρευε μόυ-
σακα , τόυ ε πλενε τα μαντή λία καί τα 
σω βρακα, τόυ ΄κανε καί ε να γόυστό ζί-
κό κόρίτσα κί, τήν Ερμίό νή, με λί-γα λα 
ή ζωή  τόυς! Στόν ψευ τή ό μως ντόυνία  
τό καλό  δεν πόλυκαίρί ζεί, πα νω στή 
μεγα λή τόυς κα ψα, να σόυ καί πα τήσε 
στα με ρή τόυς γία επί σκεψή ό Πα ρής, 
γίός τόυ Πρία μόυ καί τής Εκα βής, βα-
σίλία δων τής Τρόί ας. Ναί μεν παίδί  
από  σό ί βασίλίκό  αλλα  δε σκα μπαζε 
από  φίλόξενί ες καί τα τόίαυ τα καί μία 
με ρα πόυ ό Μενε λαός πή γε γία κα τί 
δόυλείε ς τόυ βασίλεί όυ τόυ, ό μα γκας 
α ρχίσε τα τσαλίμα κία, τα γλυκό λόγα, 
τόν ε βλεπε καί σαν ξερόλόυ κόυμό τό 
Λενα κί, ε τσί ό πως ή ταν αστό χαστός, 
από  δω τήν εί χε από  κεί τήν πή γαίνε, 
ε πεσε πα νω τής σαν τήν αλεπόυ  στό 
κότε τσί με χρί τό πρα γμα ε φτασε στό 
…απρόχω ρήτό! Αμ, τω ρα τί γί νεταί, 
σκεφτό ταν τό Λενα κί. Μα ό τί σκε φτε-
ταί πα ντα ή κα θε γυναί κα πόυ… παρα-
πατα : Κρί μα πόυ εί μαί να τρω ω τα 
νία τα μόυ με τόν Μενε λαό, πόυ δεν 
εί μαί γία τα μόυ τρα τόυ, πόυ δε με 
νίω θεί, καλυ τερα να τό σκα σω με τόν 
αγαπήμε νό μόυ γία τα δίκα  τόυ με ρή, 
να πα με μαζί  στήν Τρόί α. Έτσί ε να 
ήλίόβασί λεμα, σαν κί αυτα  πόυ βλε  

 
πόυμε τόν Αυ γόυστό στήν Πε τρα, πόυ 
ε πλεε σαν τό πί ό ή λίός πα νω στό νερό , 
όί Τρω ες καλωσό ρίσαν τό ζευ γός, χα -
ζεψαν τήν όμόρφία  τήε κεραυνόχτυ-
πήμε νής από  ε ρωτα Ελε νής αλλα …
μετα  από  λί γό καίρό  τα χασν ό ταν εί -
δαν στα λίμα νία τόυς να αγκυρόβόλεί  
ό ελλήνίκό ς στό λός καί να ζήτα  πί σω 
τό κόρί τσί. Λί γό πρίν αρχί σόυν όί μα -
χες, ό Μενε λαός ζή τήσε να μόνόμαχή -
σεί με τόν Πα ρή αλλα  γυναίκα ς καί 
γενναί ός δε γί νεταί, μπή κε καί στή 
με σή ή θεα  Αφρόδί τή τή γλί τωσε τό 
παίδί , ό χί  ό μως καί τα φανταρα κία 
πόυ ή ταν υπόχρεωμε να να πόλεμή -
σόυν καί ί σως να σκότωθόυ ν γία ε να 
γυ ναίό, γία ε να φόυστα νί! Οί πό λεμόί 
δεν εί ναί παίχνίδα κί ό πως τόυς φα-
ντα ζεταί ό Ιγνα τίός καί όί φί λόί τόυ 
πα νω στήν πλα κα τόυ Συνεταίρίσμόυ , 
ε χεί σκότωμόυ ς, χή ρες, όρφανα , πρό -
σφυγες, δυστυχί ες μεγα λες καί μία καί 
δεν υπή ρχε καί φίλείρήνίκό  κί νήμα να 
αντίσταθεί  γίνό ταν ό χαμό ς γυ ρω από  
τό κα στρό τής Τρόί ας. Τό Λενα κί πόυ 
δεν ή ταν καί τελεί ως α μυαλό α ρχίσε 
τα μαλλίότραβή γματα, ε βλεπε ό τί 
ή ταν ή αίτί α τόυ κακόυ  αλλα  πό τε τα 
ε βαλε με τήν κακία  τής τή μόί ρα, πό τε 
τό πω ς να αντίστεκό ταν ή καήμε νή, 
ί σως καί να ταν θε λήμα Θεόυ  καί α λλα 
τε τόία, εξα λλόυ πότε  δε φταί με εμεί ς, 
πα ντότε όί α λλόί. Μία με ρα α φήσε τόν 
πόδό γυρό καί ό Πα ρής καί βγή κε καί 
αυτό ς με τα αδε ρφία τόυ να πόλεμή -
σεί αλλα  με τήν πρω τή τόν ε φαγε ό 
Φίλόκτή τής, τόν ε κλαψε καί μαυρό-
φόρε θήκε ή χαρόκαμμε νή, βρή κε 
ό μως παρήγόρία  στόν Δίίφό ρό με χρί 
πόυ τόυς ε κανε τσακωτόυ ς ό Μενε λα-
ός, σκό τωσε πρω τα αυτό ν καί μετα  
θε λήσε καί τήν πρόκόμμε νή αλλα  
ό πως τα γρα φεί ό Ευρίπί δής στήν 
τραγωδί α τόυ «Ανδρόμα χή» μό λίς εί δε 
τόν μαστό  τής τόυ πε σανε κατα  γής 
τα σπαθία  καί τα μαχαί ρία, εί πε από  
με σα τόυ ελαφρω ς μεταχείρίσμε νή, 
υπα ρχόυν καί χείρό τερα, τήν ε φερε 
πί σω στή Σπα ρτή παρα  τή γκρί νία 
πόυ εί χε από  τόυς δυό γίόυ ς τόυ, γίατί  
τής χαρί στήκε αλλα  ό λα κί ό λα δε θα 
μας κα νόυν καί τα μωρα  μας κόυμα -
ντό! 
 
Σημείωση: Τα ιστορικά γεγονότα όπως 
τα περιγράφει ο Τσιφόρος στο έργο 
του «Ελληνική Μυθολογία». 

Απόδοση Β.Β. 

Το Λενάκι 

Το χωριό με την καλύτερη ακουστική! Μλας στα Μπουρμπούτσα, σ' ακούν στ΄ 

Πουρτάρα. Καλύτερη κι από το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου! 

(Ραφαήλ Παλαιοπάνης) 

  
 Τον Αύγουστο ο Λευτέρης Χαβός, φίλος των μαθητικών μου χρόνων,  έχει το μαγαζί με 
τα τουριστικά στην Πέτρα και δύσκολα μπορεί να ξεκολλήσει για ένα ποτό. Ή μήπως εμείς δεν 
«ξαδειάζουμε» από το «σουρτούκι»; Εν τούτοις βρήκαμε την ευκαιρία και είπαμε δυο κουβέ-
ντες μεταξύ τυρού και αχλαδιού. Ο Λευτέρης, ξέρει  τα θέματα που κουβεντιάζει, έχει άποψη. 
Το θέμα μας ο τουρισμός στο νησί και η πτώση του φέτος το καλοκαίρι και λόγω του προσφυ-
γικού.  
 
 1)Γιατί δεν βρίσκουμε στον  ιστότοπο BOOKING καταλύματα της Λέσβου και ειδικά 
της τουριστικής ζώνης Πέτρας – Μολύβου; 
 «Οί ξενόδό χόί τόυ Μόλυ βόυ, μό λίς πρό σφατα ανακα λυψαν τόν ίστό τόπό BOOKING. Δεν υπα ρ-
χεί πλε όν α νθρωπός πόυ θε λεί να πα εί δίακόπε ς χωρί ς να τόν συμβόυλευτεί  ή  να κλεί σεί δωμα τίό, 
ξενόδόχεί ό, είσίτή ρία κλπ ήλεκτρόνίκα . Μό λίς 17 επίχείρή σείς τής περίόχή ς μας ε χόυν ενταχθεί  σ΄ 
αυτό  τό SITE καί αυτό   τω ρα με τήν κρί σή. Όμως «ανα γκας καί θεόί  πεί θόνταί»! Σή μερα  ό αρίθμό ς 
αυτό ς ε φτασε τίς 92 επίχείρή σείς».  
 2) Γιατί η Λέσβος δεν είχε ποτέ αναπτύξει τουριστική συνείδηση; 
 «Καμία  σχε σή δεν εί χε ή τόυρίστίκή  ανα πτυξή τής Λε σβόυ με αυτή ν α λλων νήσίω ν τόυ Αίγαί -
όυ. Στίς καλυ τερες επόχε ς τής ή Λε σβός δεν εί χε πα νω από  80.000 τόυρί στες με τσα ρτερ, ό ταν α λλα 
νήσία  – μίκρό τερα – εί χαν πόλλαπλα σίόυς τόυρί στες». 

 3) Ωστόσο κάποιοι 
άνθρωποι έχουν σφραγί-
σει την όποια τουριστική 
ανάπτυξη στην περιοχή 
μας; 
 «Η τόυρίστίκή  ανα -
πτυξή τόυ Μόλυ βόυ, ε χεί 
όνόματεπω νυμό καί λε γεταί 
ΔΟΥΚΑΣ (παλίό ς Δή μαρχός) 
καί ΚΥΡΙΑΖΗΣ. Ήταν όί 
α νθρωπόί πόυ εργα στήκαν 
ω στε ό Μό λυβός να γί νεί 
τόυρίστίκό ς πρόόρίσμό ς τής 
«ελί τ» δήλαδή  γί αυτόυ ς πόυ 
εί χαν τήν δυνατό τήτα να 
πλήρω σόυν κα τί παραπα νω  
γία να απόλαυ σόυν υψήλή ς 
πόίό τήτας τόυρίστίκό  πρό-
ί ό ν». 
 4) Οι ντόπιοι  πώς 
αντιμετωπίζουν το 
«τουριστικό  προϊόν»; 

 «Οί ντό πίόί επίχείρήματί ες ελα χίστή  τόυρίστίκή  συνεί δήσή ανε πτυξαν. Απλα  ε παίρναν τίς 
πρόκαταβόλε ς από  τόυς τόυρ όπερε ί τόρς 9 € τό δωμα τίό, πόυλόυ σαν στόυς Έλλήνες τίς ί δίες υπήρε-
σί ες στα 40 € τό δωμα τίό καί δεν τόυς ενδίε φερε τό γενίκό τερό τόυρίστίκό  πρόί ό ν. Ήθελαν ευ κόλό 
καί γρή γόρό χρή μα καί τό εί χαν! Οί Μυτίλήνίόί  τής πρωτευ όυσας πότε  δεν εί χαν υψήλή  τόυρίστίκή  
συνεί δήσή. Εξ α λλόυ ή Λε σβός πότε  δεν στήρίζό ταν στόν τόυρίσμό  στό βαθμό  πόυ στήρί ζόνταί  α λλα 
νήσία .  Η όίκόνόμί α τόυ νήσίόυ  στήρί ζεταί σε μεγα λό βαθμό  στήν ελαίόκαλλίε ργεία καί στήν κτήνό-
τρόφί α. Οί ελα χίστόί τόυρί στες τής Λε σβόυ κατευθυ νόνταί αμε σως μετα  τήν α φίξή  τόυς στό νήσί , 
στόυς τόυρίστίκόυ ς πρόόρίσμόυ ς (Μό λυβός, Πε τρα, Ερεσσό ς κλπ). 
 5) Το «προσφυγικό» πώς επηρέασε την όποια τουριστική κίνηση; 
 «Θα τό πω ευθε ως: Η τυ χή τής Μυτίλή νής – τής πρωτευ όυσας τόυ νήσίόυ  – α νόίξε με τόυς 
πρό σφυγες των τελευταί ων ετω ν (2015-2016)! Τα ξενόδόχεί α, τα καταλυ ματα  - πόυ εί ναί υπόδεε -
στερα των αντί στόίχων α λλων νήσίω ν – γε μίσαν με επίσκε πτες, με λή των Μή Κερδόσκόπίκω ν Οργα-
νω σεων (Μ.Κ.Ο.) καί πρό σφυγες. Τα είσίτή ρία των πλόί ων πόλλαπλασία στήκαν – καί λό γω των πρό-
σφυγίκω ν ρόω ν. Τα μερόκα ματα των ντό πίων πόυ πρό σφεραν υπήρεσί ες στίς Μ.Κ.Ο. γία τόυς πρό -
σφυγες πόλλαπλασία στήκαν. Τό περί εργό εί ναί ό τί ακρίβω ς όί ί δίόί α νθρωπόί  μίλα νε γία τό «πό σό 
κακό  εί ναί πόυ ε ρχόνταί όί πρό σφυγες», αν καί ί δίόί ζόυ σαν εξ αίτί ας αυτω ν. Υπόκρίσί α; Ίσως! Κα πόί-
όί μα λίστα στή σαν ε να πανω  στό εγκαταλελείμμε νό στρατό πεδό τής Πε τρας, τό πρω ήν 263, γία τό 
όπόί ό ή θελαν να απότρε ψόυν ακό μα καί τήν σκε ψή μή πως γί νεί στρατό πεδό φίλόξενί ας πρόσφυ γων. 
Έγραψαν LESBOS  IS CLEANED (= ή Λε σβός εί ναί καθαρή ) από  πρό σφυγες εννόεί ταί. Παρόυσί ασαν 
μία είκό να ξενόφόβίκή , εχθρίκή  ό χί μό νό στόυς πρό σφυγες αλλα  καί σε κα θε ε ννόία φίλόξενί ας. Μία 
είκό να τής Λε σβόυ – στόν αντί πόδα των φίλό ξενων γίαγία δων τής Σκαμία ς – απόκρόυστίκή ».  
 6) Τι πρέπει να κάνουμε στη Λέσβο κατά την γνώμη σου,  για βελτιώσουμε το τουρι-
στικό μας προϊόν;  
 «Η Λε σβός πρε πεί να αναπτυ ξεί τόυρίστίκή  συνεί δήσή, αν θε λεί να βελτίω σεί τό τόυρίστίκό  
τής είσό δήμα. Έχεί α πείρες δυνατό τήτες. Τό φυσίκό  περίβα λλόν τόυ νήσίόυ  εί ναί πόλυπόί κίλό, υπε -
ρόχό. Από  τή μία καταπρα σίνό, πό τε τό βαθυ  πρα σίνό των πευ κων, πό τε τό χρυσόπρα σίνό   τόυ ε-
λαίό δασόυς κί από  τήν δυτίκή  πλευρα  πρός τό Σί γρί – Ερεσσό  περίβα λλόν φαρόυε στ.  Θα πρε πεί ό λόί 
μας να αγκαλία σόυμε μία πόλίτίκή  τόυρίστίκή ς ανα πτυξής κί αυτό  δεν εί ναί απλό , χρεία ζεταί δόυλεία , 
μερα κί καί ανόίχτό  μυαλό ».  
 7) Λένε ότι η πτώση του τουρισμού στο νησί αγγίζει το 90% 
 «Η αλή θεία εί ναί κα πόυ στή με σή, νόμί ζω ό τί τελίκα  θα περίόρίστεί  εκεί  γυ ρω στό 50-40%. 
Πρα γματί υπα ρχεί πτω σή τόυ τόυρίσμόυ  στό νήσί  καί είδίκα  στήν περίόχή  Πε τρα – Μό λυβόυ. Αλλα  ας 
μήν απόδί δόυμε τό συ νόλό τής πτω σής στόυς πρό σφυγες. Έχόυμε καί μείς ευθυ νή, πόυ δεν φρόντί σα-
με να βελτίω σόυμε τό τόυρίστίκό  μας πρόί ό ν. Πόυ δεν φρόντί σαμε να δίαφήμί σόυμε αυτό  τό πρόί ό ν. 
Κα πόίόί ε χόυν ευθυ νή, πόυ κατα ντήσαν τό Μό λυβό από  τόυρίστίκό  πρόόρίσμό  των ελί τ, σε φθήνό-
τόυρίσμό  τυ πόυ «Ανα ξόυ». Αντί  να ανεβα σόυμε τόν τόυρίσμό  τής Ανα ξόυ στό επί πεδό τόυ Μόλυ βόυ, 
κατεβα σαμε τόν τόυρίσμό  τόυ Μόλυ βόυ στό επί πεδό τής Ανα ξόυ. Ας μήν ψα χνόυμε ευθυ νες αλλόυ . Ας 
δόυ με τίς δίκε ς μας ευθυ νες γία τήν υπόβα θμίσή τόυ τόυρίστίκόυ  πρόί ό ντός μας».    
 
 

(Ιγν. Κων. Καραπαναγιώτης-Αρχές Αυγούστου 2016)  
 

 

Για τον τουρισμό στην Λέσβο 
συζητώντας με τον Λευτέρη Χαβό 

Ο Μόλυβος Λέσβου 

Προσφορά ενός φαξ 
Η κα Ελευθερί α (Λί μπή) Τατα  πρόσφε ρεί στήν Τόπίκή   Κόίνό τήτα Στυ ψής ε να φαξ (18-8-2016).  

Ο Πρό εδρός τής Τόπίκή ς Κόίνό τήτας ευχαρίστεί  θερμα ! 
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Τα κοινωνικά των Στυψιανών Ντοπιολαλιά 
 

Γάμοι 

 Τήν 8ή Φεβρόυαρί όυ 2015 ό Βελόυ τσός Ιωα ννής τόυ Δήμήτρί όυ παντρευ τήκε τή Μανδα νή Χρί-
στί να τόυ Ιωα ννή με πόλίτίκό  γα μό στό δήμαρχεί ό τής Πε τρας καί ακόλόυ θήσε θρήσκευτίκό ς 
γα μός τήν 23ή Οκτωβρί όυ 2016 στήν Παναγί α τής Πε τρας. 

 Τήν 15ή Φεβρόυαρί όυ 2015 ό Καλλόνία τής Κων/νός τόυ Γεωργί όυ καί ή Σπήλίόπόυ λόυ Μαρί α 
τόυ Δήμήτρί όυ παντρευ τήκαν με πόλίτίκό  γα μό στό δήμαρχεί ό τής Πε τρας καί τό καλόκαί ρί 
τόυ 2016 παντρευ τήκαν με θρήσκευτίκό  γα μό στόν Ι.Ν. Παμμεγί στων Ταξίαρχω ν Μανταμα -
δόυ. 

 Στίς 15 Οκτωβρί όυ τόυ 2015 στήν Πε τρα παντρευ τήκε ό Κω στας Σα ββας τόυ Γία ννή καί τής 
Φωτόυ λας τήν Χρίστί να Καμπε ρόυ.  

 Στίς 24 Σεπτεμβρί όυ στήν εκκλήσί α Παναγί α Μαρμαρίω τίσσα στόν Χαλα νδρί παντρευ τήκε ή 
Νί κή Πρόκόπί όυ τόυ Χρή στόυ καί τής Λί τσας με τόν Ευστα θίό Τσί γκα τόυ Αλεξα νδρόυ καί τής 
Σόφί ας. 

 Στίς 31 Ιόυλί όυ στόν Ιερό  Ναό  Παμεγί στων Ταξίαρχω ν στό Καγία νί Μυτίλή νής παντρευ τήκε ή 
Ελευθερί α Παγί δα τόυ Δήμήτρί όυ καί τής Βασίλεί ας με τόν Μα ρκό Κόυνε λλή τόυ Θωμα  καί τής 
Κωνσταντί νας. 

 Στίς 30 Ιόυλί όυ 2016 στόν Άγίό Θερα πων στήν Μυτίλή νή παντρευ τήκε ή Μαρία νθή Πρόκόπί όυ 
τόυ Δήμή τρή καί τής Ιφίγε νείας με τόν Μίχαή λ Σκόπελί τή τόυ Κωνσταντί νόυ καί τήν Μαρί ας. 

 Τήν 4ή Ιόυλί όυ 2015 ό Καλατζή ς  Νίκό λαός τόυ Θεόφα νή παντρευ τήκε τήν Κόυτσόυ  Αδαμαντί α 
τόυ Γαλήνόυ  με πόλίτίκό  γα μό στό δήμαρχεί ό τής Πε τρας. 

 Ο Τζανερί κός Φωκί ων τόυ Αλε ξανδρόυ παντρευ τήκε τήν Καραμπε τσόυ Αυρή λία τόυ Νίκόλα όυ 
στήν Αγ. Τρία δα Στυ ψής. 

 Τήν 31ή Αυγόυ στόυ 2015 ό Γίαννακό ς Ευστρα τίός τόυ Γεωργί όυ παντρευ τήκε τήν Χατζήκων-
σταντί νόυ Λε να-Χρυ σα τόυ Γεωργί όυ στό δήμαρχεί ό τής Πε τρας.  

 Τήν 14ή Ιανόυαρίόυ 2016 ό Εγγλε ζός Κων/νός τόυ Χρή στόυ παντρευ τήκε τή Χατζήδόυκα κή 
Στυλίανή  τόυ Ιωα ννή στό δήμαρχεί ό τής Πε τρας. 

 Τήν 4ή Ιόυνί όυ 2016 ό Αλόγδε λλής Αλε ξανδρός τόυ Ιωα ννή παντρευ τήκε τήν Παρί σόυ Κων/να 
στό δήμαρχεί ό τής Πε τρας. 

Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο! 
 
 

Βαφτίσεις 

 Στίς 15 Νόεμβρί όυ 2015 στήν Πελό πή ό Ανε στής Λα πας καί ή Αθήνα  Λεμπε σή βα φτίσαν τόν 
γίό  τόυς καί τόυ ε δωσαν τό ό νόμα Ευστρα τίός. 

 Τήν 17ή Αυγόυ στόυ 2015 ό Χί όυ Μίχα λής τόυ Νίκόλα όυ καί ή Παρή  Δελήγία ννή τόυ Γεωργί όυ 
βα φτίσαν τόν γίό τόυς Παναγίω τή-Παρα σχό στόν Ι.Ν. Παναγί ας τής Στυ ψής. Ανα δόχόί ή ταν όί 
Γαβρίή λ Μακρή ς & Μυρσί νή Βαρδαξή . 

 Τήν 25ή Σεπτεμβρί όυ 2016 ό Παρε λλής Στε λίός τόυ Χρή στόυ καί ή Ιφίγε νεία Γίόυσφαρα  βα φτί-
σαν τόν γίό τόυς στόν Ι.Ν. Παμμεγί στων Ταξίαρχω ν Μανταμα δόυ. 

 
Υγεία και καλή τύχη στα νεοφώτιστα! 

 
 

Θάνατοι 

 Η Μυρσί νή ή παλία  νόσόκό μα τόυ χωρίόυ  πε θανε στόν Πόλυχνί τό στίς 26-12-2015. 
 Η Μαρί α Ζγόυρνίόυ  Παντή  πε θανε στήν Αθή να στίς 27-12-2015. 
 Τήν 8/2/2015 απεβί ωσε ή Καρανίκόλή  Ευστρατί α τόυ Γεωργί όυ. 
 Τήν 14/2/2015 απεβί ωσε ή Χατζήβλα στόυ Μαρί α τόυ Μίχαή λ. 
 Τήν 14/2/2015 απεβί ωσε στήν Πα τρα ό Δελήμή τρόυ–Ζήλε λλής Μίχαή λ τόυ Γεωργί όυ. 
 Τήν 17/2/2015 απεβί ωσε ή Παντή  Αλεξα νδρα τόυ Παναγίω τή. 
 Τήν 5/4/2015 Απεβί ωσε στό νόσόκόμεί ό Μυτίλή νής ή Δελήμή τρόυ Ραλλόυ  τόυ Μίχαή λ. 
 Τήν 8/4/2015 απεβί ωσε ή Τσόυμπα κόυ Ευστρατί α. 
 Τήν 3/4/2015 απεβί ωσε στό νόσόκόμεί ό Μυτίλή νής ό Λόυκί δής Ιωα ννής τόυ Ευρίπί δή. 
 Τήν 30/6/2015 απεβί ωσε ή Παρε λλή Δε σπόίνα τόυ Γεωργί όυ. 
 Τήν 5/7/2015 απεβί ωσε ό Πετρίω τής Χρή στός τόυ Νίκόλα όυ. 
 Τήν 25/7/2015 απεβί ωσε ή Βόυδόυρε λλή Ελε νή τόυ Στυλίανόυ  Κλείω τή. 
 Τήν 28/9/2015 απεβί ωσε στό νόσόκόμεί ό Μυτίλή νής ό Λίθότό μόυ Χρυσό στόμός τόυ Ευστρα-

τί όυ. 
 Τήν 28/10/2015 απεβί ωσε στό νόσόκόμεί ό Μυτίλή νής ό Βερβε ρής Ιωα ννής τόυ Γεωργί όυ. 
 Τήν 15/11/2015 απεβί ωσε ή Κλείω τή Αργυρω  τόυ Σόφόκλή . 
 Τήν 18/11/2015 απεβί ωσε στό κε ντρό υγεί ας Καλλόνή ς ό Βόυδόυρε λλής Περίκλή ς. 
 Τήν 4/1/2016 απεβί ωσε ή Κα ίτατζή Ασπασί α τόυ Κων/νόυ. 
 Τήν 14/1/2016 απεβί ωσε στό νόσόκόμεί ό Μυτίλή νής ή Βαλσαρα  Ραλλόυ δα τόυ Νίκόλα όυ. 
 Τήν 20/1/2016 απεβί ωσε ό Βαλίόυτή ς Ιγνα τίός τόυ Κων/νόυ. 
 Τήν 1/2/2016 απεβί ωσε ή Σταυ ρόυ Μαρί α τόυ Νίκόλα όυ. 
 Τήν 15/2/2016 απεβί ωσε ή Γίαζίτζό γλόυ Άρτεμίς τόυ Μίχαή λ. 
 Τήν 12/3/2016 απεβί ωσε ή Πα ντα-Βατή  Ελε νή τόυ Δήμήτρί όυ. 
 Τήν 19/3/2016 απεβί ωσε ό Αλόγδε λλής Αλε ξανδρός τόυ Ιωα ννή. 
 Τήν 1/4/2016 απεβί ωσε στή Μυτίλή νή ή Κότσαμπα σή Δή μήτρα τόυ Γεωργί όυ. 
 Τήν 2/4/2016 απεβί ωσε ό Παρε λλής Στυλίανό ς τόυ Γεωργί όυ. 
 Τήν 10/4/2016 απεβί ωσε ή Παγί δα Ελευθερί α τόυ Στυλίανόυ . 
 Τήν 20/5/2015 απεβί ωσε στό κε ντρό υγεί ας Καλλόνή ς ή Πατσόπόυ λόυ Μαρί α τόυ Αντωνί όυ. 
 Τήν 27/6/2016 απεβί ωσε ό Αθανασή ς Γεω ργίός τόυ Κων/νόυ. 
 Τήν 4/7/2016 απεβί ωσε ό Καλλίπόλί τής Περίκλή ς τόυ Ελευθερί όυ. 
 Τήν 26/9/2016 απεβί ωσε ό Βαλα σής Νίκό λαός τόυ Στυλίανόυ . 
 Τήν 3/10/2016 απεβί ωσε ό Κόμνήνό ς Ευστρα τίός τόυ Ιωα ννή. 
 Η Τσίγκόυλί δόυ Δήμόυ λα πε θανε στήν Θεσσαλόνί κή στίς 2-2-2016 σε ήλίκί α 65 ετω ν. 
 Τήν 13/6/2016 πε θανε στήν Αθή να ή Νί κή Πρόκόπί όυ σε ήλίκί α 96 ετω ν.  
 Ο Ηλί ας Ελευθερί όυ πε θανε στήν Μυτίλή νή σε ήλίκί α 74 ετω ν. 
 Τήν 19/7/16 πε θανε στήν Αθή να ό ΄Αγγελός Βαλίόντή ς σε ήλίκί α 74 ετω ν. 
 Ο Ιγνα τίός Χατζήβλα στής τόυ Ευστρατί όυ πε θανε πρό ωρα σε ήλίκί α 41 ετω ν στήν Αθή να. 
 Τήν 06/12/2016 πε θανε στό Χαλα νδρί ή Μαλλή  Είρή νή χή ρα Γεωργί όυ σε ήλίκί α 105 ετω ν. 
 

 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει. 

Διόρθωση: Πε θανε στίς 9-4-2015 στήν Αθή να, ό Πε πός Καραπαναγίω τής τόυ Γεωργί όυ καί τής 
Ελπίνί κής σε ήλίκί α 87 ετω ν (τό λα θός μας αφόρόυ σε στήν ήλίκί α τόυ. Τόν κα ναμε 85 ετω ν). 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Επιτυχόντες 2016 σε  
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 

  
 Καμπουρέλλη Ελπίδα τόυ Γεωργί όυ & τής Μαρί νας πόυ φόίτόυ -

σε σε Λυ κείό τής Μυτίλή νής. 
 Βουργουτζή Βασιλική τόυ Στυλίανόυ  & τής Μαί ρής πόυ φόίτόυ -

σε στό Λυ κείό τής Πε τρας. 
 Γκαγκούλης Παντελής τόυ Αχίλλε α & τής Μαρί ας πόυ φόίτόυ σε 

σε Λυ κείό τής Μυτίλή νής. 
 Καλλιπολίτη Μαρία του Παναγίω τή & τής Λί τσας πόυ φόίτόυ σε 

σε Λυ κείό τής Καλλόνή ς. 
 Βασίλης Βαλάσης τόυ Στυλίανόυ  & τής Στε λλας πόυ φόίτόυ σε 

σε Λυ κείό τής Πε τρας. 
 Ελένη Βαλιοντή τόυ Κων/νόυ & τής Χαρί κλείας πόυ φόίτόυ σε σε 

Λυ κείό τής Πε τρας. 
 Βεσέλι Αντέα τόυ Δή μόυ & τής Ελε νής (Αλβανίκή ς καταγωγή ς 

πόυ όί γόνεί ς τής κατόίκόυ ν πόλλα  χρό νία στή Στυ ψή) πόυ φόί-
τόυ σε σε Λυ κείό τής Πε τρας. 

 Χρυσομάλλη Μαρία τόυ Δήμήτρί όυ & τής Ευτε ρπής πόυ φόίτόυ -
σε σε Λυ κείό τής Πε τρας: τμή μα Ιστόρί ας Ιό νίό Πανεπίστή μίό 
Κε ρκυρας. 

 Χαχάλη Μαρία τόυ Ιωα ννή καί τής Βα νας Γελαγω τή , πόυ φόί-
τόυ σε σε Λυ κείό τής Μυτίλή νής: ΤΕΙ Κρή τής, Τμή μα Δίατρόφόλό-
γί ας. 

 Νίκη Κοτσαύτη τόυ Γεωργί όυ & τής Καλλίό πής (εγγόνή  Μίλτία δή 
Τσαί ρή): τμή μα Αγγλίκή ς Γλω σσας & Φίλόλόγί ας Αθή νας. 

 
 

Ευχόμαστε σε όλους καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία! 

Πιρδαλ(ι)κά= πρα γματα ή  λό γία 
ευτελόυ ς αξί ας 
Μπινιέβγου τσατάλ(ι)= καβαλω  
με ανόίχτα  τα σκε λή  
Ανεφθίζου= βόήθω  στό σή κωμα 
αντίκείμε νόυ (π.χ. ε να τσόυβα λί 
ελίε ς) 
Κατσουρντώ= μόυ ξεφευ γεί 
Ψισκουτιασμένους= (ψυχή  σκό-
τείνή ) στεναχωρήμε νός 
Σακιντίζου= δίστα ζω, κα νω πί σω 
Γιαραντίζ= κό τσία, δυ ναμή 

 
Τελείωσαν τις σπουδές τους 

 
 Η Έλλη Κεραμιδά τόυ Κων/νόυ (Ιατρίκή  Σχόλή  Ιασί όυ-

Ρόυμανί α)  
 Ο Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης τόυ Ιγνατί όυ (Ιατρίκή  Σχό-

λή  Φίλίππόυ πόλής – Βόυλγαρί α).  
 
 

Θερμές ευχές για καλή σταδιοδρομία περαιτέρω! 

 
Αγαπητή κα Τσαΐρη, 
 
Κατέθεσα σήμερα στην Εθνική τρά-
πεζα 200ευρώ για την εφημερίδα 
και ήθελα να σας ενημερώσω. Κάνε-
τε εξαιρετική δουλειά . Η εφημερίδα 
είναι καλής ποιότητας  από όλες τις 
απόψεις. Σας αξίζει βραβείο.  Να 
είστε πάντα καλά  και να συνεχίζετε 
την καλή δουλειά που προσφέρετε.  

 
Με εκτίμηση,  

Ειρήνη Βουλαδά (Αυστραλία)
15/09/2016 

 

Αλληλογραφία 
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 Υπενθυμί ζόυμε στόυς αναγνω στες μας πως ή «ΣΤΥΨΗ» 
εκδί δεταί καί δίανε μεταί δωρεα ν. Χα ρή στίς αυθό ρμήτες καί συγκί-
νήτίκε ς πρόσφόρε ς των αναγνωστω ν μας. Όσόί επίθυμεί τε να πρό-
σφε ρετε κα πόίό πόσό ν γία τα λείτόυργίκα  ε ξόδα τής ε κδόσής, μπό-
ρεί τε να τό κα νετε καταθε τόντα ς τό στόυς παρακα τω λόγαρία-
σμόυ ς: καί να μας ενήμερω νετε με όπόίόδή πότε τρό πό γία τήν κα-
τα θεσή  σας, ω στε να δήμόσίευ εταί ή πρόσφόρα  σας. Επί σής, να 
θυμα στε πα ντα να σήμείω νετε τό όνόματεπω νυμό  σας σε κα θε 
κατα θεσή, ω στε να γνωρί ζόυμε από  πόίόν πρόε ρχεταί. Καί στόυς 
δυό λόγαρίασμόυ ς ως δίκαίόυ χός (πρω τό ό νόμα) πρε πεί να αναφε -
ρεταί ό Καραπαναγίω τής Ιγνα τίός τόυ Κωνσταντί νόυ. 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
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GR0401103400000034062324263  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ» 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

  
 Πε θανε τό Σαββα τό 12 Νόεμβρί όυ 2016 τό πρωί   
στό κελί  τόυ, ο 73χρονος ηγούμενος της ιστορικής Μο-
νής Λειμώνος, του Αγίου Ιγνατίου στην Καλλονή της 
Λέσβου, αρχιμαδρίτης Νικόδημος (κατά κόσμο Εμμα-
νουήλ Παυλόπουλος του Πέτρου από τον Κόρωνο της 
Νάξου). Ο αρχίμανδρί τής Νίκό δήμός ή ταν μία από  τίς 
πλε όν δυναμίκε ς πρόσωπίκό τήτες τής Εκκλήσί ας. Δυό 
φόρε ς συμμετεί χε ως υπόψή φίός γία τήν ανα δείξή μήτρό-
πόλί τή, μία φόρα  τό 1984 (γία τήν πλή ρωσή τής κενή ς 
Μήτρό πόλής Μήθυ μνής ό πόυ αν καί πρω τός σε ψή φόυς 
κατα  τήν πρω τή ψήφόφόρί α τελίκα  αναδεί χθήκε ό σήμε-
ρίνό ς μήτρόπόλί τής Μήθυ μνής κ. Χρυσό στόμός, ό όπόί ός 
εί χε υπόδείχθεί  από  τόν τό τε ίσχυρό  μήτρόπόλί τή Κόρί ν-
θόυ κ. Παντελεή μόνα). Ήταν υπόψή φίός καί τό 2004 γία 
τήν πλή ρωσή τής κενή ς θε σής τό τε, στή Μήτρό πόλή Πα-
ρόναξί ας ό πόυ εί ναί ή ίδίαί τερή πατρί δα τόυ, (ό πόυ καί 
πα λί δεν επίλε χθήκε). Ο μακαρίστό ς αρχίμανδρί τής ετα φή 
στή Μόνή  Λείμω νός, ό πόυ αφίε ρωσε σχεδό ν 50 χρό νία τής 
ζωή ς τόυ. 
Ο Νίκό δήμός Παυλό πόυλός ή ρθε στή Μήτρό πόλή Μή θυ-
μνας  τό 1968 (στή Λε σβό υπα ρχόυν δυό Μήτρόπό λείς, 
τής Μυτίλή νής καί τής Μή θυμνας). Τήν επό μενή χρόνία , 
τό 1969, σε ήλίκί α μό λίς 26 ετω ν ό τό τε μήτρόπόλί τής 
Μήθυ μνής Ια κωβός (Μαλλίαρό ς) εκτίμω ντας τή δυναμί-
κό τήτα καί τή δήμίόυργίκό τήτα  τόυ τόν ε χρίσε ήγόυ μενό 
τής ίστόρίκή ς Μόνή ς Λείμω νός. Ανε πτυξε πλόυ σί-
ό κόίνωνίκό , φίλανθρωπίκό  καί όίκόδόμίκό  ε ργό, αναστή-
λω νόντας τό σό τή Μόνή  ό σό καί τα μετό χία τής. Έχτίσε 
σχεδό ν πα ντα με τα χε ρία τόυ πόλλε ς δεκα δες παρεκκλή -
σία καί ναόυ ς με μία ίδίό τυπή αρχίτεκτόνίκή . Ένα από  τα 
ε ργα τόυ ή ταν τό Γήρόκόμεί ό πόυ λείτόυ ργήσε στή Μόνή  
Λείμω νός, ό πόυ φίλόξε νήσε ήλίκίωμε νόυς από  ό λό τό νή-
σί , πόυ δεν εί χαν «πόυ  τήν κεφαλή ν κλί νε».  
Πρόσωπίκα  ε χω τίς καλυ τερες αναμνή σείς από  τα μαθήτί-
κα  μόυ χρό νία (Α καί Β Γυμνασί όυ εκεί  γυ ρω στό 1973-
1975) στό Μαθήτίκό  Οίκότρόφεί ό, πόυ λείτόυργόυ σε με 
πρωτόβόυλί α τόυ π. Νίκό δήμόυ στό Μόναστή ρί τόυ Αγ. 
Ιγνατί όυ. Τήν επόχή  εκεί νή φίλόξενόυ σε πα νω από  50 
παίδία . Κόίμό μασταν σε τε σσερίς θαλα μόυς στό πρω τό 
κτί ρίό πόυ συναντα με κατα  τής εί σόδό  μας στό μόναστή -
ρί. Στό τε λός τόυ δίαδρό μόυ κόίμό ταν κυρίόλεκτίκα  σ΄ ε να  
 

 
κελί  (μόνό  κρεβα τί, ε να γραφεί ό καί μία καρε κλα (2-3 τε-
τραγωνίκα  ό λό κί ό λό) ό π. Νίκό δήμός. Από  τό τε μόυ 
ε κανε εντυ πωσή  ό λίτό ς τόυ βί ός. Δεν χρείαζό ταν παρα  
ελα χίστα πρα γματα καί τό τε ή ταν δεν ή ταν 30 χρόνω ν. 

Πήγαί ναμε κα θε πρωί  στό γυμνα σίό τής Καλλόνή ς με λεω 
φόρεί ό (πρόήγόυ νταν ό ό ρθρός γία 15 λεπτα ) καί ερχό μα-
σταν στό μόναστή ρί τό μεσήμε ρί. Μετα  τό φαγήτό  ακό-
λόυθόυ σε δίδασκαλί α βυζαντίνή ς μόυσίκή ς επί  μία ω ρα. 
Δία βασμα στό αναγνωστή ρίό δία λλείμα καί μετα  λείτόυρ-
γί α – εσπερίνό ς. Ξανα  δία βασμα στό αναγνωστή ρίό καί 
κατα  τίς 9μμ μελε τή Αγ. Γραφή ς. Σφίχτό  πρό γραμμα με  
 

 
τήν επόπτεί α τόυ π. Νίκό δήμόυ, γία τόυς 50 μαθήτε ς από  
τα γυ ρω χωρία  (Φί λία, Ανεμω τία, Παρα κόίλα, Άγρα, Σκόυ-
τα ρό, Στυ ψή κ.α). Κα θε Σαββατόκυ ρίακό πήγαί ναμε στα 
χωρία  μας καί στα σπί τία μας. Θυμα μαί τήν πλόυ σία βίβλί-
όθή κή τόυ αναγνωστήρί όυ μας. Με χρί τήν Β΄ γυμνασί όυ 
εί χα δίαβα σεί ό λή τή σείρα  βίβλί ων τόυ Ιόυλί όυ Βερν. Δεν 
εί χαμε τό τε τήλεό ρασή καί ή ανα γνωσή λόγότεχνίκω ν κλπ 
βίβλί ων ή ταν ή μό νή δίε ξόδός …  
Η Μόνή  Αγί όυ Ιγνατί όυ, στήν όπόί α ήγόυμε νευσε επί  σχε-
δό ν μίσό  αίω να ό Νίκό δήμός Παυλό πόυλός, γνωστή  ως 
Μόνή  Λείμω νός εξαίτί ας τόυ λίβαδίόυ  (λείμω να) στό όπόί -
ό εί ναί χτίσμε νή, ίδρυ θήκε τό 1526 από  τόν α γίό Ιγνα τίό  
Αγαλλίανό , κατα  τήν παρα δόσή πα νω στα ερεί πία Βυζα-
ντίνόυ  μόναστήρίόυ , καί αφίερω θήκε στόν Αρχα γγελό 
Μίχαή λ. Σή μερα τίμα ταί στό ό νόμα τόυ αγί όυ ίδρυτή  τής. 
Ο π. Νίκό δήμός εμφανί στήκε πρό σφατα στήν τήλεό ρασή 
τής ΕΡΤ 1, παρόυσία ζόντας τό ε ργό τής μόνή ς αλλα  καί 
τήν δίκή  τόυ ζωή . Εί πε στήν τήλεό ρασή σ΄ εκεί νή τήν εξό-
μόλόγήτίκή  συνε ντευξή ό τί «αν μπόρόυ σα να ξαναζή σω 
τή ζωή  μόυ τόν ί δίό δρό μό θα δία λεγα». 
Από  τίς αρχε ς τόυ 16όυ αίω να με χρί σή μερα ή Μόνή  ε χεί 
δίαδραματί σεί σήμαντίκό  ρό λό στή θρήσκευτίκή , εκπαί-
δευτίκή  καί πνευματίκή  ίστόρί α τόυ νήσίόυ , αλλα  καί 
στόυς ευρυ τερόυς τόμεί ς τής κόίνωνίκή ς καί όίκόνόμίκή ς 
δραστήρίό τήτας. Τό πλόυ σίό πόλίτίστίκό  υλίκό  τής Μόνή ς 
απότελεί  μα ρτυρα τής μακρα ς τής παρα δόσής, ενω  πα-
ρα λλήλα παρε χεί σήμαντίκε ς πλήρόφόρί ες γία τήν ανα -
πτυξή τής περίόχή ς τής Καλλόνή ς καί γενίκό τερα τής Λε -
σβόυ. 
Οί συλλόγε ς τής Μόνή ς τίς όπόί ες ανε δείξε καί φυ λασσε  ό 
αρχίμανδρί τής π. Νίκό δήμός, περίλαμβα νόυν είκό νες, χρυ-
σόκε ντήτα α μφία καί υφα σματα, αντίκεί μενα εκκλήσία-
στίκή ς χρή σής, λαόγραφίκα  κείμή λία, αλλα  καί πετρω μα-
τα από  ό λή τή Λε σβό. Ιδίαί τερής αξί ας εί ναί επί σής ή Βί-
βλίόθή κή τής μόνή ς, με τα χείρό γραφα καί τα ε ντυπα βί-
βλί α τής, καθω ς επί σής καί τό Αρχεί ό των ελλήνίκω ν καί 
όθωμανίκω ν εγγρα φων τής. 
Σί γόυρα τό κενό  πόυ αφή νεί πί σω τόυ ό π. Νίκό δήμός 
Παυλό πόυλός εί ναί δυσαναπλή ρωτό. Αίωνί α τόυ ή μνή μή. 
Θα  θυμό μαστε τήν ασκήτίκή  τόυ μόρφή . 

(Ιγν. Καρ. 12 Νοεμβρίου 2016) 

Ο ηγούμενος της Μονής Λειμώνος, αρχιμανδρίτης Νικόδημος  

Ο  αρχιμανδρίτης Νικόδημος Παυλόπουλος 

   Ήταν μόναχόπαί δί τόυ Δήμήτρόυ  καί τής Ευρυδί κής Βα-

λίόντή . Γεννή θήκε τό 1942 στή Στυ ψή, μετα  τό Δήμότίκό  συνε -

χίσε τρί α χρό νία σε γυμνα σίό τής Μυτίλή νής. Απόφα σίσε να 

γί νεί τεχνίκό ς. Η μα να τόυ πόυ εί χε καήμό  να μα θεί ό γίός τής 

μία τε χνή, δεν ε χασε καίρό  καί τόν ε στείλε στόν ανίψίό  τής πόυ 

ε μείνε μαζί  με τήν μήτε ρα τόυ στόν Πείραία . Ο Γία ννής τόν καί-

ρό  εκεί νό εργαζό ταν σε τεχνίκό  γραφεί ό καί τα απόγευ ματα 

δί δασκε στήν ήλεκτρόλόγίκή  σχόλή  από  τήν όπόί α εί χε από-

φόίτή σεί πρίν μερίκα  χρό νία. Έγραψε τόν Άγγελό στήν από-

γευματίνή  σχόλή  ήλεκτρόλό γων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, καί βρε θήκε καί 

δόυλεία . Τα χρό νία των σπόυδω ν τόυ εργαζό ταν σε βίότεχνί ες 

κατασκευω ν ήλεκτρίκω ν είδω ν. Απόφόί τήσε με καλό  βαθμό  

πτυχί όυ καί απε κτήσε τήν πρω τή τόυ επαγγελματίκή  α δεία 

ήλεκτρόλό γόυ. Στή συνε χεία υπήρε τήσε τήν στρατίωτίκή  τόυ 

θήτεί α στή Αερόπόρί α με είδίκό τήτα ήλεκτρόλό γόυ. Μετα  τήν 

από λυσή  τόυ από  τόν στρατό , όί συνθή κες γία μία καλή  δόυ-

λεία  δεν ή ταν ευνόί κε ς καί απόφα σίσε να εργασθεί  στή θα λασ-

σα. Στό πρω τό λίμα νί πόυ ε πίασε τό πλόί ό πόυ μπαρκα ρίσε, 

στό Μπα ρί τής Ιταλί ας, πή ρε τήλεγρα φήμα τής μήτε ρας τόυ 

πόυ τόυ γνω ρίζε ό τί εί χε ε ρθεί ό δίόρίσμό ς τόυ στόν Ο.Τ.Ε., 

Πρίν μπαρκα ρεί εί χε πα ρεί με ρός σε δίαγωνίσμό  πρό σλήψής 

τεχνίκόυ  πρόσωπίκόυ  στόν Οργανίσμό , γυ ρίσε πα ραυτα. Δεν 

ε γίνε ναυτίκό ς αλλα  τεχνίκό ς τόυ ΟΤΕ ό πόυ σταδίόδρό μήσε 

ευδό κίμα καί από  ό πόυ πή ρε συ νταξή μετα  τρίανταπε ντε περί -

πόυ χρό νία. Όταν ε νας νε ός μετα  τό στρατίωτίκό  τόυ εξασφα-

λί ζεί μό νίμή δόυλεία , ε ρχεταί ή ω ρα να κα νεί όίκόγε νεία. Η  

Στυ ψή πα ντα εί χε ωραί ες κόπε λες με αξίόσυ νή γία όίκόγε νεία, 

γία τόν Άγγελό πρόό ρίζε τήν Ρί τσα Χόνδρόυ , ταίρίαστό  όμόλό-

γόυμε νως ζευγα ρί, α νόίξε σπίτίκό  στό Περίστε ρί. Στήν αρχή  

φτωχίκό  , ρί χτήκε ό μως τό ζευγα ρί με πόλυ  ό ρεξή στή δόυλεία  

καί ό χί μό νό τό ανακαί νίσαν από  τα θεμε λία, αλλα  συ ντόμα τό 

επε κτείναν ό σό επίτρεπό ταν σε υ ψός. Σε αυτό  απε κτήσαν καί 

μεγα λωσαν δυό α ξία καί χαρίτωμε να κόρί τσία. Δεν αρκε στή-

καν στό πρω τό τρία ρί σπί τί τόυς, ή θελαν να πρόσφε ρόυν στίς 

όίκόγε νείες των κόρίτσίω ν τόυς συ γχρόνα καί ωραί α δίαμερί -

σματα.  Έτσί κατα φεραν τα τελευταί α χρό νία να φτία ξόυν σε 

μία ωραί α γείτόνία  πα ντα στό Περίστε ρί μία ωραί α όίκόγενεία-

κή  πόλυκατόίκί α, με τίς όίκόνόμί ες τόυς καί πα ντα με τήν πόλυ  

πρόσωπίκή  δόυλεία . Τό ζευγα ρί καμα ρωνε γία τίς όίκόγε νείες 

των κόρίτσίω ν τόυ καί τα τρί α εγγόνα κία τόυς πί νόντας τό 

καφεδα κί τόυς στή βερα ντα τόυ νεό τευκτόυ σπίτίόυ  τόυς, (τό  

 

μεγαλυ τερό εγγόνα κί τόυς ό Άγγελός θα πή γαίνε τόν Σεπτε μ-

βρίό στήν Τετα ρτή τα ξή τόυ Δήμότίκόυ ). Τα καλόκαί ρία πα ντα 

στή Στυ ψή στό ανακαίνίσμε νό πατρίκό  σπί τί τόυ Άγγελόυ κό-

ντα  στόυς δίκόυ ς τόυς. Κόλλήτή  παρε α όί α νδρες, ό Άγγελός με 

τόν κόυμπα ρό τόυ τόν Νί κό καί τόν μπατζανα κή τόυ τόν Περί-

κλή , απόλα μβαναν κα θε από γευμα τα όυζα κία τόυς με τόυς 

φί λόυς τόυς στα καφενεί α τής αγόρα ς τόυ χωρίόυ .  Ο Αγγελός 

κα πνίζε , κα πνίζε πόλυ  καί δεν κατα φερνε να τό περίόρί σεί 

παρα  τίς πρόσπα θείες καί τής γυναί κας τόυ. Ήταν δίαπίστωμε -

νό ό τί τό κα πνίσμα εί χε επίβαρυ νεί τήν υγεί α τόυ, τό τελευταί ό 

καίρό  με τήν επίμόνή  τής γυναί κας τόυ εί χε κα νεί ό λες τίς απα-

ραί τήτες εξετα σείς, όί γίατρόί  ή ταν καθήσυχαστίκόί . Απόφα σί-

σαν στα με σα Ιόυλί όυ να πα νε στό εξόχίκό  τόυς στό Μεγα λό 

Πευ κό, πή ραν μαζί  τόυς καί τό μίκρό τερό εγγόνα κί. Στίς 

19/7/2016 τό πρωί  ή ταν ευδία θετός πό τίσε τα δε νδρα γυ ρω 

από  τό σπί τί καί πρό τείνε στή γυναί κα τόυ να πα νε στή θα λασ-

σα, πρίν κα νεί βόυτία  ε παίζε με τόν Βασίλα κή μπα λα, ή μπα λα 

πή γε πόίό μακρία  καί ε τρεξε να τήν μαζε ψεί ή Ρί τσα, γυρνω -

ντας εί χε χα σεί από  τα μα τία τής τόν Άγγελό, εί δε δυό α νδρες 

να σε ρνόυν πρός τα ε ξω στήν παραλί α ε ναν κόλυμβήτή , ε τρεξε 

κόντα  ή ταν α νδρας τής, τόν εί δαν να πλε εί μπρόυ μυτα χωρί ς 

να κόυνα εί τα χε ρία τόυ καί ε τρεξαν γία βόή θεία. Μα ταία πρό-

σπα θήσαν να τόν συνεφε ρόυν, τό ΕΚΑΒ τόν μετε φερε στό 

Θρία σίό Νόσόκόμεί ό. Ο πνευμόνόλό γός γίατρό ς δίαπί στωσε  

αίφνί δίό θα νατό από  ανακόπή  τής καρδία ς καί ό χί πνίγμό .   

Ακόλόυ θήσε μεγα λός θρή νός γία τόν ξαφνίκό  θα νατό από  τήν 

συ ζυγό  καί τα παίδία  τόυ. Όλόί απαρήγό ρήτόί. Η ταφή  ε γίνε τίς 

επό μενες ήμε ρες στό νεκρόταφεί ό τόυ Περίστερί όυ. Ο Αγγελός 

ή ταν ε να χρυσό  παίδί , πα ντα με τό χαμό γελό, φίλίκό ς καί αγα-

πήτό ς σε ό σόυς τόν γνω ρίζαν. Πόλυαγαπήμε νε εξα δελφε ανα-

παυ σόυ εν είρή νή, θα ε χείς πα ντα μία θε σή στήν καρδία  ό λων 

των δίκω ν σόυ.  

Τα εξαδέλφια σου  Γιάννης και Άνθη Δεμερτζή.    
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